
 
 

 

Acreditai! 
 

Nos amigos  

confiamos plenamente! 

Sabemos que jamais nos enganarão  

e que estarão presentes  

sempre que deles precisarmos.  

Nos amigos  

nós acreditamos:  

temos a garantia  

de que querem a nossa alegria. 

Nos amigos  

nós acreditamos: 

temos a certeza  

de que nos ajudam  

com as suas palavras 

e nos encorajam 

com a sua presença! 

Jesus,  

n’Ele acreditamos, 

n’Ele confiamos! 

É o nosso caminho para viver. 



Leitura: Rom 8, 8 - 11 

Carta de S. Paulo aos Romanos

Irmãos: Quem dá mais valor ao corpo que à alma, não pode agradar a Deus. Mas vós, não 

estais sob o domínio do corpo, mas sim do Espírito de Deus que habita em vós. Se 

alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo; Mas se o Espírito de Deus, 

que ressuscitou Cristo de entre os mortos, viver em vós, também dará vida aos vossos 

corpos mortais. 

Evangelho: Jo 11, 3 – 7. 17. 20. 33b-45 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: - Olha, Senhor, o 

teu amigo Lázaro está doente. - Ouvindo isto, Jesus disse: 

- Essa doença não lhe dará a morte, mas servirá para a glória de Deus, para 

que, por causa dela, acreditem no Filho de Deus e o glorifiquem.  

Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Mas, depois de ouvir 

dizer que ele estava doente, ainda ficou dois dias no local onde Se encontrava. Só 

em seguida é que disse aos discípulos:-  Vamos outra vez para a Judeia. 

Assim, Jesus, ao chegar, encontrou o amigo sepultado havia quatro dias.  

Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta foi ao seu encontro, 

enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse então a Jesus: 

- Se aqui tivesses estado, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas eu acredito 

que, mesmo agora, o Pai fará o que lhe pedires.  - O teu irmão ressuscitará, 

- Eu sei que há-de ressuscitar quando se der a ressurreição, no último dia. 

- Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, embora venha a morrer, 

viverá; e todo aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acreditas 

nisto? - Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir 

ao mundo!  

Jesus comovido, perguntou: - Onde o colocastes? - Vem ver, Senhor. 

E Jesus chorou. Diziam então os judeus: - Vede como Ele era seu amigo. 

Mas alguns deles observaram: - -  Então, Ele, que abriu os olhos ao cego, não 

podia também ter feito com que o amigo não tivesse morrido?  

Entretanto Jesus, comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com a entrada 

tapada por uma grande pedra. Disse Jesus: -  Tirai a pedra. Respondeu-Lhe 

Marta, irmã do morto: - Senhor, já cheira mal, pois morreu há quatro dias. 

- Eu não te disse que, se acreditasses em Mim, verias a glória de Deus? 

Tiraram então a pedra e Jesus, olhando para o céu, falou ao Pai: 

-  Pai, dou-te graças por Me teres ouvido. Eu sei que sempre Me escutas, mas 

falei assim para que toda a gente que aqui está acredite que Tu Me enviaste.  

Dito isto, bradou com voz forte: - -  Lázaro, vem para fora.  

O morto saiu da sepultura, novamente vivo. Então, muitos judeus, que tinham 

ido visitar Marta e Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele. 



 

No Evangelho de hoje, Jesus ensina-nos uma mensagem muito 

importante. 

Lê o Evangelho com muita atenção, em especial o que Jesus disse a 

Marta, e completa as frases que estão aqui em baixo. Com as palavras que 

faltavam, completa as palavras cruzadas, e encontras a palavra-chave a 

amarelo, na vertical. 

Ao trabalho! 

Eu sou a (2) __________________________ e a (1) ________________. 

Quem (3) ____________________em mim, tem a vida (4) _____________. 

 

 
 

VIMOS NO EVANGELHO COMO JESUS ERA AMIGO DE LÁZARO. PARA AJUDAR O 

SEU AMIGO, JESUS  SAIU DO SÍTIO ONDE ESTAVA, E TEVE QUE ANDAR DOIS DIAS, 

E IR PARA UMA TERRA ONDE LHE QUERIAM FAZER MAL, MAS JESUS FOI, 

PORQUE QUERIA AJUDAR O SEU AMIGO. 

ESTA SEMANA, VAMOS SER AMIGOS DE TODOS, E ESPALHAR A ALEGRIA E O BEM 

À NOSSO VOLTA. É FÁCIL SER AMIGO DAS PESSOAS DE QUEM GOSTAMOS, MAS 

VAMO-NOS ESFORÇAR POR SER AMIGOS DE TODOS, MESMO DAQUELES DE QUEM 

NÃO GOSTAMOS TANTO. VAMOS BRINCAR COM TODOS OS NOSSOS COLEGAS, 

ESPECIALMENTE AQUELES COM QUEM NINGUÉM QUER BRINCAR. 

POR CADA DIA QUE CUMPRIRES O TEU PROPÓSITO, VAIS SENTIR-TE FELIZ, POR 

TERES AJUDADO UM AMIGO QUE PRECISAVA DE TI. ISSO É UMA VERDADEIRA 

AMIZADE. 

COM O TEU ESFORÇO DE MUDANÇA, CONTINUAS A PREPARAR O TEU CORAÇÃO 

PARA A GRANDE FESTA DA PÁSCOA! E JÁ ESTAMOS QUASE LÁ! 



 

 



 



 

 

 


