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Dar a Deus o que é de 

Deus, e a César o que é 

de César 

 Louvar a Deus 

Tu és Amor.  

Tu és Trindade.  

Tu és Sabedoria.  

Tu és segurança. 

Tu és alegria e paz. 

Tu és beleza  

Tu és bondade.  

Tu és a nossa força.  

Tu és a nossa coragem.  

Tu és a nossa esperança  

Tu és a nossa luz e salvação.  

Tu és o nosso refúgio.  

Tu és a nossa ternura.  

Tu és a nossa vida eterna.  



Leitura: 1 Tes 1, 1 – 5b 

Leitura da Primeira Epístola de 

São Paulo aos Tessalonissenses 
 

De Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em 

Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo:  

A graça e a paz estejam convosco. Todos os dias damos graças a Deus por 

todos vós, e rezamos por todos vós. Lembramos tudo o que fazeis com a 

vossa Fé, como vos esforçais na vossa Caridade, e a firmeza da vossa 

Esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai.  

Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso 

Evangelho não vos foi pregado apenas por palavras, mas também com 

obras poderosas, com a acção do Espírito Santo. 

 

Evangelho: Mt 22, 15 - 21 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para encontrarem uma maneira 

fazer uma armadilha para Jesus, e arranjarem uma pergunta difícil de 

responder..  

Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos acompanhados pelos partidários 

de Herodes, e disseram-Lhe:  

-  Mestre, sabemos que és sincero, que ensinas com sinceridade os 

caminhos de Deus e és justo com todos, pois não fazes diferenças entre as 

pessoas. Diz-nos, pois, o que pensas: Pode ou não pagar-se os impostos a 

César?  

Mas Jesus percebeu-lhes a maldade e respondeu-lhes:  

-   Porque sois traiçoeiros e Me preparais esta armadilha? Mostrai-Me a 

moeda dos impostos.  

Eles mostraram-Lhe um denário, e Jesus perguntou-lhes:  

-   De quem são a imagem e as palavras que estão na moeda?  

Eles responderam-Lhe: 

-   São de César .  

Então Jesus disse-lhes:  

- Entregai então a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 



- 

 

Ouvimos hoje, no Evangelho, Jesus dizer: “Dai a César o que é de César, e 

dai a Deus o que é de Deus.” Isto é uma frase em sentido figurado, que 

significa que devemos cumprir os nossos deveres como cidadão (dar a 

César o que é de César), e também cumprir as nossas obrigações como 

católicos que somos (dar a Deus o que é de Deus). Vamos dar aqui alguns 

exemplos, e vocês vão completar as frases com as palavras que faltam. 

Obrigações de bons cidadãos: 

Os adultos devem pagar os seus ______________, para o governo ter 

dinheiro para fazer estradas, escolas, hospitais, etc. 

As crianças e jovens devem ___________ para se tornarem adultos 

produtivos. 

Não sujar as ruas nem _______________ o que é de todos: caixotes do 

lixo, paragens de ______________ , parques infantis, bancos de jardim, 

cabinas telefónicas, etc. 

Usar as nossas capacidades para produzir coisas e serviços que contribuam 

para o bem de ____________. 

Obrigações de bom católico: 

Agradecer a _________ por nos ter criado, a nós e a tudo o que nos rodeia. 

Todos os dias guardar um bocadinho de tempo para ______________ com 

Jesus. 

Fazer a nossa visita semanal à casa de Deus: ir à _________ ao Domingo. 

Agradecer a Deus ter dado ao homem inteligência que lhe permite 

desenvolver a ciência, e compreender como a ______________ funciona, 

para descobrir e inventar novas ______________. 
 

ESTRAGAR                  NATUREZA          IMPOSTOS               DEUS           TODOS 

CONVERSAR             AUTOCARRO           ESTUDAR             MISSA         COISAS 

 
ESTA SEMANA VAIS ESFORÇAR-TE POR CUMPRIRES AS TUAS 

OBRIGAÇÕES DE BOM CIDADÃO E DE BOM CATÓLICO.. 



 

 

 

Que bom! A catequese já recomeçou! 

Já tínhamos saudades dos nossos amigos da catequese e dos nossos 

catequistas que nos ensinam tantas coisas sobre Jesus! 

No Domingo passado, na Missa das 12h15, houve a cerimónia do 

Compromisso dos Catequistas, e agora já estamos mesmo a recomeçar. 

Este ano a catequese vai ser um bocadinho diferente, por causa do 

Covid-19. Temos que estar de máscara e não podemos brincar muito 

perto com os nossos amigos, mas isso vai passar rapidamente e depois 

volta tudo à normalidade 

Estamos muito contentes por começar a Catequese! 

 
 

    



 



 

 


