
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajudar quem 

precisa 

 

 

No Evangelho de hoje ouvimos como Jesus 

curou a sogra de Simão, e muitos outros 

doentes. Depois, foi para outras terras, 

anunciar o Evangelho a todos, e também aí 

curar doentes. Para Jesus, o importante era 

falar a todos do Reino de Deus, mas tinha 

que lhes dar sinais para que todos vissem e 

acreditassem n’Ele. Por isso fazia muitos 

milagres e curava muitos doentes. 

Também nós podemos ajudar a que outras 

pessoas acreditem em Jesus. Para isso 

devemos ser sempre alegres, amigos de 

todos, ajudar todos os precisam sempre com 

boa vontade, e mostrar que só ficamos 

felizes quando todos à nossa voltam estão 

felizes. Este é o sinal de que somos Cristãos, 

seguidores de Jesus. 

Vamos ajudar todos os que sofrem e 

precisam de ajuda, sempre com um sorriso e 

simpatia, para que todos vejam como é bom 

ser amigo de Jesus. 



Leitura: 1 Cor 9, 16-19, 22-23 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo 

aos Coríntios 
Irmãos: 

Anunciar o Evangelho é um trabalho que me foi dado. Ai de mim se não 

anunciar o Evangelho. Não o faço por minha iniciativa mas por saber que 

é um trabalho que devo fazer. Devo sempre anunciar o Evangelho sem 

esperar nada em troca. 

Pus-me ao serviço de todos para lhes levar o Evangelho. E faço tudo por 

causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. 

 Evangelho: Mc 1, 29-39 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de 

Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe 

falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre 

deixou-a e ela começou a servi-los.  

Ao fim da tarde, já depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os doentes e 

possessos e a cidade inteira ficou reunida em frente da porta. Jesus curou 

muitas pessoas, que tinham várias doenças, e expulsou muitos demónios. 

Mas não deixava que os demónios falassem, para não dizerem quem Ele 

era. 

De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-Se para um sítio 

isolado e aí começou a rezar. Simão e os companheiros foram à procura 

d'Ele e, quando O encontraram, disseram-Lhe: 

-  Todos Te procuram. 

Ele respondeu-lhes: 

- Vamos a outros lugares, às terras vizinhas, para pregar aí também, 

porque foi para isso que Eu vim. 

E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os 

demónios. 



 
  

 

Agora vais fazer um teste, para ficares a saber se leste o Evangelho com 

atenção. Tens que preencher os espaços com as palavras que estão no fim.  

Se não estiveste com atenção a tudo, basta leres outra vez para seres capaz 

de completar as frases. 

 

Jesus curou a _________ de Simão, que estava _________. 

Jesus _________ muitos outros doentes. 

Mas, para Jesus, o mais ____________era anunciar o _______________. 

Os milagres eram apenas __________ para ajudar as pessoas a acreditar. 

Também na primeira leitura, São __________ diz que deve sempre 

___________ o Evangelho. 

Todos nós podemos ___________ os que sofrem. 

 

IMPORTANTE               SOGRA            AJUDAR             SINAIS                 DOENTE 

EVANGELHO                         PAULO                      CUROU                     ANUNCIAR 
 

 

 
 
COMO VISTE NO EVANGELHO, JESUS CUROU OS DOENTES E AJUDOU 

QUEM ESTAVA À SUA VOLTA. 

TU NÃO PODES CURAR DOENTES, MAS TALVEZ POSSAS AJUDAR ALGUM A 

NÃO ESTAR TRISTE OU SÒZINHO. 

SE TENS ALGUM DOENTE NA FAMÍLIA, OU ALGUM FAMILIAR OU 

CONHECIDO JÁ VELHINHO, QUE SE SENTE MUITO SOZINHO, PEDE AOS 

TEUS PAIS SE LHE PODES TELEFONAR PARA CONVERSAR UM BOCADINHO 

COM ELE, OU FAZER UM DESENHO OU OUTRA PEQUENA OFERTA PARA 

LHE MANDAR, E ASSIM AJUDÁ-LO A SENTIR-SE MENOS SOZINHO.. 



 

 

 
Como sabes, durante algum tempo não vai ser possível ir à catequese nem 

à Missa, tal como também não se pode ir à escola. Ficar em casa é a 

melhor maneira de evitar o contágio do Covid 19. 

Mas não faz mal: a Missa e a Catequese, tal como a escola, vão ter 

connosco a nossa casa. 

A catequese continua por vídeo-conferência, os Xavierinhos e a folha dos 

adultos continuam disponíveis no site da paróquia, e há muitas formas de 

participar na Missa: 

Na televisão, podes escolher entre a Missa da RTP1 ao domingo às 10h30 

ou a da TVI ao domingo às 11h00. 

Para a nossa paróquia e a paróquia de Belém, o Sr Prior celebra na Igreja 

dos Jerónimos ao sábado às 19h00 e ao domingo às 11h00, e podes ver no 

Facebook https://www.facebook.com/pejosemanuel.ferreira/ 

Mas há muitas outras transmissões de outras paróquias do Patriarcado de 

Lisboa. Encontra aqui a lista atualizada 

Não te esqueças de guardar o teu Mealheiro Missionário, que foste 

enchendo durante o Advento e Natal para levares quando voltar a haver 

catequese na paróquia. E, se os teus pais quiserem contribuir para a 

paróquia, podem fazê-lo em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 

https://www.facebook.com/pejosemanuel.ferreira/
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&tem=479
http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/


 



 

 

 


