
 

 
 

 

 

Sim à vida! 

Sim à vida! 

Na Eucaristia fortalecemos a nossa Fé. 

Ide e dai testemunho dela a toda a gente. 

Na Eucaristia aumentámos a Esperança. 

Ide e levai todos palavras de Esperança. 

Na Eucaristia fomos família de irmãos. 

Ide e espalhai a alegria e o perfume da amizade. 

Sim à vida! 

Na Eucaristia fizemos um gesto de paz. 

Ide e semeai palavras e gestos de união fraterna. 

Na Eucaristia foi partilhado o pão da vida nova. 

Ide e reparti o vosso pão e o vosso tempo pelos 

outros. 

Na Eucaristia celebrámos Cristo, Vida do 

mundo. 

Ide e construí a civilização da vida e do amor. 

Sim à vida! 



Leitura: Sir 15, 16 - 20 

Leitura do Livro de Bem-Sirá

 

Se quiseres, guardarás os mandamentos: ser fiel depende da tua vontade. 

Deus pôs diante de ti o fogo e a água: estenderás a mão para o que 

desejares. 

Diante do homem estão a vida e a morte: o que ele escolher, isso lhe será 

dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, Ele é forte e poderoso e vê 

todas as coisas. 

Seus olhos estão sobre aqueles que O temem, Ele conhece todas as coisas 

do homem. 

Não mandou a ninguém fazer o mal, nem deu licença a ninguém de 

cometer o pecado. 

Evangelho: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

- Se a vossa justiça não for melhor superior à dos escribas e fariseus, não 

entrareis no reino dos Céus. 

- Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar será 

submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irar 

contra o seu irmão será submetido a julgamento. 

- Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: 

Todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu 

adultério com ela no seu coração. 

- Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres 

jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor’. Eu, porém, 

digo-vos que não jureis em caso algum: a vossa linguagem deve ser 

simples ‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem do Maligno. 
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O quinto mandamento da lei de Deus diz: “NÃO MATAR”. É importante 

cumprir esse mandamento, mas para nós, isso é mito fácil. Nenhum de 

nós pensa matar ninguém. 

Mas Jesus diz-nos que devemos ir mais além. Não basta “NÃO 

MATAR”. É preciso dizer “SIM À VIDA” 

Dizer” sim à vida” é dizer sempre a (1) ___________________. Que o 

vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Que da vossa boca não saiam 

mentiras. 

Dizer “sim à vida” é levar a (2) ____________________a quem está 

triste. Comunicando optimismo e alegria. Damos mais vida a todas as 

pessoas. 

Dizer “sim à vida” é praticar a (3) ___________________. Jesus diz hoje 

para não nos zangarmos, não insultarmos os outros, pois estamos assim a 

matar a vida. 

Dizer “sim à vida” é viver na (4) ___________________. Sempre que 

somos mais amigos e juntos nos ajudamos uns aos outros, temos mais 

vida. 

Moisés, no Antigo Testamento disse: Não matarás. 

Jesus diz-nos: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. 

Vamos pensar bem nisso, e preencher o quadro abaixo com as palavras 

que faltam nas frases acima 
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ESTA SEMANA, VAIS DIZER “SIM À VIDA”. LÊS O TEXTO DO PASSATEMPO COM 

ATENÇÃO, E VAIS SEGUIR TODOS OS CONSELHOS PARA DIZER “SIM À VIDA”.  



 

 

 
Os jovens universitários portugueses desenvolveram um projeto a que deram o nome 

de Missão País. O projeto consiste em aproveitar as mini-férias que os 

universitários têm entre o 1º e o 2º semestre para se virarem para aqueles 

que mais precisam, indo uma semana em grupos de cerca de 50 jovens 

para uma localidade para serem Missionários. Todos os anos, centenas 

de jovens partem em Missão para testemunhar a fé em Jesus Cristo e 

mostrar como ela se vive através da caridade e do serviço. 

Não é necessário ir para países distantes para ser missionário. Há em Portugal tantas 

pessoas que não conhecem Deus!!! E tantas pessoas tristes e sozinhas a quem podemos 

ajudar e dar alegria com a nossa presença! 

Durante o mês de Fevereiro, cerca de 3.000 jovens de 50 faculdades de 

Lisboa, Porto, Évora, Coimbra, Aveiro, Algarve, Leiria e Santarém 

partem em Missão para pequenas localidades de Portugal, levar a sua 

alegria, testemunho e ajuda às comunidades. 

Aqui estão algumas fotografias de anos anteriores 

 


