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SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ (20-27 de setembro de 2015) 
“Bem aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia” (Mt 5,7). 

 

PROPOSTA PARA A DISCIPLINA DE EMRC 
 
 

Viver as obras de Misericórdia, é amar concretamente a Jesus nos irmãos. Que recompensa há em amar 
somente aos que nos amam? Por isso, todos são incluídos nesta condição. Ama os que te perseguem, os 
que te caluniam, os que não gostam de ti. Os teus gestos de amor transformarão os corações: primeiro o 
teu, e em consequência, o das outras pessoas! 
 
Atividade: “Abraço todos os Teus rostos” – Construção de um Painel (puzzle) por Agrupamento, Escola ou 
Turma. 
 
Inicia-se na Semana Nacional da Educação Cristã e prolonga-se até à abertura do ano santo da 
misericórdia.  
O principal propósito é levar os alunos a reconhecerem o ROSTO de Jesus Cristo nos diferentes rostos 
que connosco se cruzam na vida. 
Estas pessoas impulsionam-nos à prática de misericórdia como “amor em ação”. Será uma atividade de 
motivação, para acolher o desafio feito pelo Papa Francisco, na bula Misericordiae Vultus, no sentido de 
tornar cada escola um “oásis de misericórdia”. 
 
Construção do puzzle – sugestões 
 

A. O painel será construído com base num puzzle (de grandes dimensões) que terá a forma de 
alguém que abraça imensas peças de puzzle; essas peças de puzzle são fornecidas aos alunos, 
individualmente, apenas com uma frase alusiva às obras de misericórdia (corporais e espirituais). 
Os alunos irão preencher essa peça com colagens, desenhos, recortes, etc (conforme a faixa 
etária), que vão colando no painel, em datas estabelecidas pelo professor. É desejável que o painel 
vá sendo construído, peça a peça, desde o dia 22 de setembro até ao início de dezembro, de forma 
a que na entrada do ano jubilar cada painel esteja construído, trabalhado e vivido com a marca de 
cada aluno, através dos vários “rostos” onde a misericórdia deve chegar. 
 

B. Construir-se um rosto de Jesus, em tamanho grande, ou de alguém que na comunidade educativa 
é, ou foi, rosto que desafia à misericórdia outros rostos (fundador, patrono(a), etc). Este puzzle 
poderá ter tantas peças quantas as pessoas/grupos envolvidos nesta dinâmica (alunos, professores 
e demais elementos da comunidade educativa de cada agrupamento/escola/turma).  
 

C. Cada interveniente é desafiado a colocar a sua peça do puzzle no “mosaico” após ter feito, 
individualmente ou em grupo, algum gesto de misericórdia para com alguém. Se possível, a pessoa 
pode fazer, se assim o entender, registo (testemunho escrito, ou em áudio/vídeo, foto…) desse 
gesto de AMOR e, nas aulas de EMRC (ou noutro(s) espaço(s) que se revele(m) adequado(s)), 
pode partilhar com os colegas esse momento. 

 
Materiais sugeridos para o mosaico: azulejo, madeira, esferovite, telas pintadas, ou outros. 
 

Pel’ Equipa nacional de EMRC, 
Fernando Moita 


