
 
 

 

 

Amai os vossos 

inimigos! 

Amai os vossos inimigos! 

O Evangelho de hoje é a continuação do da 

semana passada. Na semana passada Jesus, 

através do evangelista São Mateus, ensinou-

nos que para ser um bom Cristão, não basta 

não fazer mal: é preciso ir mais longe, e fazer 

sempre o bem, procurando ajudar todos à 

nossa volta e espalhar a felicidade e a vida. 

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 assim Deus será bom para 

connosco. 

Todos os dias podemos pôr em prática o que 

Jesus nos ensina hoje. Assim, damos testemunho 

de Jesus, e mostramos que os cristãos são 

pessoas diferentes: pessoas que se importam com 

os outros, mesmo com os desconhecidos, e até 

com quem lhes faz mal. 



Leitura: Lev 19, 1 – 2. 17 - 18 

Leitura do Livro do Levítico

 

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: 

"Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: 

- Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo’. 

- Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu 

próximo, para não incorreres em falta por causa dele. 

- Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. 

- Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. 

 

Evangelho: Mt 5, 38 - 48 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ouvistes que foi dito aos 

antigos: 'Olho por olho e dente por dente'. Eu, porém, digo-vos: Não 

resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-

lhe também a esquerda.  

Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar com a tua túnica, deixa-

lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma 

milha, acompanha-o durante duas.  

Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. 

Ouvistes que foi dito: 'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo'. Eu, 

porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos 

perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus; Ele também 

faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos.  

Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a 

mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que 

fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede 

perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito. 



- 

Procura, na sopa de letras abaixo, palavras do Evangelho de hoje, que 

nos ensina a amar os nossos inimigos. 

 

PROXIMO        JESUS          IRMÃO          INIMIGO          TUNICA         PERFEITO 

FACE           ACOMPANHAR         SAUDAR           PAI             MANTO        AMAR 

 
ESTA SEMANA VAIS SEGUIR OS CONSELHOS DO EVANGELHO DE HOJE, E FAZER O 

QUE JESUS TE PEDE. 

VAIS SER AMIGO DE TODOS, MESMO DOS MENINOS QUE ÁS VEZES SÃO MAUS 

PARA TI. PERDOAS-LHES E, SE PRECISAREM DA TUA AJUDA, VAIS AJUDÁ-LOS . 

NA PRÓXIMA QUARTA FEIRA COMEÇA A QUARESMA. CHAMA-SE QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

PORQUE É COSTUME IR À MISSA (EMBORA NÃO SEJA TÃO IMPORTANTE IR A ESSA MISSA 
NESSE DIA COMO NO DOMINGO), E O SENHOR PADRE FAZ UMA CRUZ NA TESTA DAS 

PESSOAS, COM CINZA, E DIZ: “ARREPENDEI-VOS E ACREDITAI NO EVANGELHO” OU ENTÃO 

“LEMBRA-TE QUE ÉS PÓ, E EM PÓ TE HÁS-DE TORNAR”. 
COM A CINZA, A IGREJA QUER QUE NOS LEMBREMOS QUE SÓ SOMOS IMPORTANTES SE 

FIZERMOS A VONTADE DE DEUS, E QUE A VIDA NA TERRA É SÓ UMA PREPARAÇÃO PARA A 

VIDA ETERNA, JUNTO DE DEUS. SEM DEUS, NÓS NÃO VALEMOS NADA, SOMOS COMO O PÓ E A 
CINZA. 

SE PUDERES, PEDE AOS TEUS PAIS PARA IR À MISSA, NESSE DIA 



 

 

Como sabes, estamos no Carnaval. No Carnaval as pessoas divertem-se e 

brincam, porque a seguir vai começar um tempo mais sério, de preparação para a 

grande festa dos Cristãos, que é a Páscoa. Nas próximas semanas falaremos da 

Quaresma; hoje vamos falar do primeiro dia da Quaresma, a quarta-feira de 

cinzas. Lê o texto da “ACTIVIDADE DA SEMANA” e preenche os espaços nas 

frases abaixo, com as palavras que faltam. 

A Quaresma começa sempre na _________________ depois do Carnaval. 

Chama-se Quarta-feira de ___________. Nesse dia é costume ir à __________. 

O Senhor Padre faz uma _________ com cinza na _________ das pessoas e diz: 

Arrependei-vos e _________________ no _____________, ou então: 

Lembra-te que és ______ e que em pó te hás-de __________. 

Isto serve pala lembrar às pessoas que, quando morrem, o __________ 

desaparece, e só a __________ fica para sempre junto de Deus, se foram boas em 

vida 

EVANGELHO         TESTA        QUARTA-FEIRA     ALMA         CRUZ         

ACREDITAI             PÓ           MISSA          CORPO            TORNAR              CINZAS 
 

 

 

 

 

A folha da Caminhada da Quaresma ainda não está pronta, mas nós vamos 

começar a nossa caminhada de preparação para a Páscoa no primeiro dia 

da Quaresma, que é a Quarta-feira de cinzas, o último dia das férias do 

Carnaval. 

Neste início da Quaresma, vamos lembrar-nos especialmente de falar com 

Jesus todos os dias: é o nosso propósito desta semana. 

Não te esqueças de rezar todos os 

dias e assim, quando receberes a 

folha no próximo domingo, 

podes pintar os primeiros dias. 

Para te ajudar a lembrar, vamos 

pôr aqui a cópia dos primeiros 

dias da folha do ano passado. 


