
 
 

 

 

 

 

 

Qual é o assunto das leituras de hoje? 

Isso mesmo: o amor. Jesus no Evangelho, e São 

João na Epístola, falam-nos do amor: de como 

Deus gosta tanto de nós que mandou à terra o 

seu Filho Jesus; de como Jesus é tão nosso 

amigo, que morreu por nós. 

E Jesus pede, especialmente, uma coisa muito 

importante: que sejamos amigos d’Ele e que 

façamos o que Ele nos manda, ou seja, que 

sejamos muito amigos uns dos outros, como 

Jesus é nosso amigo.  

Jesus pede-nos que sejamos amigos de todos, 

que não deixemos ninguém de lado.  

Quem é amigo de Jesus? São todos? Óptimo! 

Então vamos fazer o que Jesus nos pede e ser 

amigos de todos: dos pais, dos irmãos, dos 

colegas menos simpáticos...das pessoas mais 

rabugentas.... de TODOS.  

E assim, estaremos a ser AMIGOS DE JESUS! 



Leitura: 1 Jo 4, 7 - 10 

Leitura da Primeira Epístola 

de São João 
Caríssimos:  

Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama 

nasceu de Deus e conhece a Deus. 

Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se mostrou o 

amor de Deus para connosco: Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho, para 

que vivamos por Ele.  

É este o grande amor que Deus nos tem: não fomos nós que amámos a Deus, mas 

foi Ele que nos amou tanto que enviou o seu Filho para, com o seu sofrimento, 

nos purificar dos nossos pecados. 

 

Evangelho: Jo 15, 9 - 17 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se 

cumprirdes os meus mandamentos, estareis sempre no meu amor, assim como Eu 

tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos 

estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja 

completa. 

É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois 

meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. 

Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas 

chamo-vos amigos, porque vos ensinei tudo o que ouvi a meu Pai.  

Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que 

possam ir e dar fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao 

Pai em meu nome, Ele dar-vos-á. 

O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. 



 

 

O mês de Maio é o mês de Maria. É o mês em que Nossa Senhora 

apareceu aos pastorinhos pela primeira vez  (no dia treze de Maio). Como 

Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem o ROSÁRIO, durante 

este mês o nosso passatempo vai ser sobre os mistérios do ROSÁRIO.  

O Rosário está dividido em 4 grupos a que chamamos terço, e cada terço 

tem 5 MISTÉRIOS. Hoje vamos conhecer os MISTÉRIOS GOZOSOS. 

Completa, e põe o numero correspondente em cada quadradinho 

1 – A __________________ do Anjo a Nossa Senhora. 

2 – A __________________ de Nossa Senhora a Sua  prima Santa Isabel 

3 – O __________________ de Jesus em Belém. 

4 – A __________________ de Jesus no Templo. 

5 – O __________________ de Jesus no Templo. 

NASCIMENTO    ENCONTRO   ANUNCIAÇÃO    APRESENTAÇÃO    VISITAÇÃO 

 

 

 
LESTE NO EVANGELHO QUE JESUS NOS PEDE QUE NOS AMEMOS UNS AOS 

OUTROS, OU SEJA, QUE SEJAMOS AMIGOS DE TODOS 

ESTA SEMANA PREOCUPA-TE ESPECIALMENTE EM SER AMIGO DE TODOS À 

TUA VOLTA: 

 EM CASA, COM OS TEUS IRMÃOS E RESTANTE FAMÍLIA, DEVES SER MUITO 

AMIGO E AJUDAR TODOS. 

E NA ESCOLA, AJUDA OS OUTROS MENINOS SE PRECISAREM,DE AJUDA. 

 E BRINCA COM TODOS. NÃO DEIXES QUE HAJA MENINOS TRISTES PORQUE 

NINGUÉM QUER BRINCAR COM ELES.  



 

 

 
 

 

O Papa preocupa-se muito com as pessoas de todo o mundo, com os 

Católicos mas também com todas as pessoas de todas as religiões. 

E está muito preocupado com esta doença nova, o Covid, que nos tem 

obrigado a mudar tantas coisas nas nossas vidas para evitarmos ficar 

doentes e transmitir a doença às outras pessoas. 

Por isso, o Papa pediu que todos nos unamos em pensamento para rezar o 

terço pedindo a Jesus que ajude o mundo a acabar com esta doença. 

O mês de Maio é o mês em que pensamos, em especial, em rezar o Terço, 

porque é o mês de Nossa Senhora, que pediu aos pastorinhos que rezassem 

o terço, quando apareceu a 13 de Maio. Na próxima semana vamos falar 

sobre esse acontecimento. 

Esta semana, vamos pensar neste pedido do Papa para rezar o terço todos 

os dias.  

Como o terço é uma oração muito comprida, é dificil para os meninos 

mais pequenos. Mas podem rezar só um Mistério (como explicámos na 

página anterior) e, se não for possível, podes rezar só uma Avé-Maria pela 

intenção que o Papa pediu. 

E, pelo menos no dia 13 de Maio, tenta rezar ao menos um mistério 

completo (1 Pai Nosso e 10 Avé Marias) 



 



 

 


