
 

 
 

Amai os vossos 

inimigos 

Evangelho de hoje é a continuação do da 

semana passada. Na semana passada Jesus, 

através do evangelista São Lucas, ensinou-

nos as bem-aventuranças, e explicou-nos 

que, para ser feliz, é preciso estar sempre 

pronto para ajudar os outros. Servir os 

outros, sem nos importamos connosco! 

Hoje, Jesus ensina-nos como os cristãos 

devem amar o próximo: devemos gostar de 

todos, mesmo de quem não gosta de nós, e 

fazer bem o todos, sem esperarmos sequer 

que nos agradeçam. Jesus diz-nos que 

devemos ser bons para todos, e Deus fará 

connosco como nós fizermos com os 

outros. 

Não é fácil, mas os Xavierinhos dão-te 

algumas sugestões de coisas que podes 

fazer. Com a vontade de todos, podemos 

melhorar o mundo em que vivemos, 

começando pelos locais onde vivemos s 

nosso dia-a-dia. 



 

Leitura: 1 Cor 15, 45 - 49 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos: 

O primeiro homem, Adão, foi tirado da terra sendo, por isso, terreno. Ele 

pecou e afastou-nos de Deus. 

Jesus, o homem novo, o novo Adão, é o homem que vem do céu, o 

espírito que dá vida porque nos trás o perdão de Deus. 

Assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, procuremos 

também trazer em nós a imagem do homem celeste. 

 

Evangelho: Lc 6, 17. 27 -38 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos dizendo: 

Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, abençoai os 

que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que dizem mal de vós; a quem te 

bate não batas e, se te levarem a capa, deixa-lhes levar também a túnica. 

Dá a todo aquele que te pedir, e se levarem o que é teu, deixa levar. O que 

gostais que os outros vos façam, fazei vós também. 

Se gostais de quem gosta de vós, não fazeis nada de mais: também os 

pecadores gostam de quem gosta deles. Se fazeis bem aos que vos fazem 

bem, não fazeis nada de especial: também os pecadores fazem o mesmo. 

O que vos mando é que ameis os vossos inimigos, que façais o bem sem 

esperar nada em troca, nem sequer que vos agradeçam. Só assim sereis 

filhos de Deus, que é bom até para os ingratos e maus, e será grande a 

vossa recompensa nos céus. 

Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Não 

julgueis e não sereis julgados; Não condeneis, e não sereis condenados; 

Perdoai, e sereis perdoados. Assim como fizerdes aos outros, assim Deus, 

vosso Pai, fará convosco. 



 

 

No Evangelho de hoje, Jesus pede-nos uma coisa muito difícil: amar os 

nossos inimigos, fazer bem às pessoas a quem não gostamos. 

Vamos pensar em situações em que podemos aplicar estes ensinamentos 

de Jesus 

Ajudar os colegas de quem não _____________ muito. 

Se alguém nos ________ ou fizer _____, tentar conversar com ele para 

saber porque faz isso e tentar que passemos a ser amigos. 

Se virmos alguém ____________, mesmo que não seja nosso amigo, 

tentar saber porque está triste e ____________________. 

Ser _______________________ com as _____________s que são 

antipáticas. 

____________ às pessoas carrancudas. 

 

 
GOSTAMOS                      PESSOAS                               CONSOLÁ-LO                MAL         

SORRIR                               SIMPÁTICO                          TRISTE  …    ……….BATER 

 

 
. 

ESTA SEMANA VAIS TENTAR FAZER ALGUMAS DAS COISAS QUE OS  

XAVIERINHOS PROPÕEM NO PASSATEMPO ACIMA. 

PREENCHE OS ESPAÇOS E PENSA COMO PODES FAZER ALGUMAS DESSAS 

COISAS. DEPOIS, É SÓ COMEÇAR A PÔ-LAS EM PRÁTICA!!! 

PROCURA NA INTERNET, SE NECESSÁRIO COM A AJUDA DE ALGUÉM 

MAIS VELHO, IMAGENS SOBRE ESTE ASSUNTO. 

NA ULTIMA PÁGINA ESTÃO ALGUMAS IMAGENS QUE NÓS 

ENCONTRÁMOS. TAMBÉM ASSIM PODES TER NOVAS IDEIAS A PÔR EM 

PRÉTICA 



 

 
 

 
 

       

 


