
JESUS É NOSSO 

IRMÃO 

No Evangelho de hoje, Jesus diz-nos uma 

coisa muito bonita: somos todos irmãos e 

irmãs de Jesus. 

Claro que Jesus é um irmão diferente dos 

outros irmãos que temos, que são também 

filhos dos nossos pais da terra. 

Jesus diz-nos que somos seus irmãos porque 

somos todos filhos de Deus e, mais do que 

amigos, ele considera-nos seus irmãos. 

Por isso, vale a pena sermos todos muito bons 

e fazermos as coisas de que Jesus gosta, para 

que o nosso Irmão jesus fique muito feliz. 

No passatempo, vamos escrever frases com 

coisas que Jesus gosta que nós façamos. 

E vamos esforçar-nos por ser bons como 

Jesus gosta todos os dias da nossa vida. 

Jesus merece este esforço, não achas??? 



Evangelho: Mc 3, 20 - 35 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 

 

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo veio 

tanta gente, que nem sequer podiam comer. 

Ao saberem disto, os parentes de Jesus vieram ter com Ele, pois diziam: 

-  Está fora de Si. 

Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: 

-  Está possesso do demónio; É pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os 

demónios. 

Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: 

-  Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra 

si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida 

contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. 

Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode 

subsistir: está perdido. 

Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem 

primeiro o amarrar: só então poderá roubar a casa. 

Em verdade vos digo: Tudo será perdoado aos filhos dos homens: os 

pecados e blasfémias que tiverem dito; mas quem falar mal contra o Espírito 

Santo nunca terá perdão: será réu de pecado eterno. 

Referia-Se aos que diziam: 

-  Está possesso dum espírito impuro. 

Entretanto, chegaram os seus parentes, que, ficando fora, e mandaram-n’O 

chamar. 

A multidão estava sentada em volta d’Ele, quando Lhe disseram: 

-  Os teus parentes estão lá fora à tua procura. 

Mas Jesus respondeu-lhes: 

-  Quem são os meus parentes? 

E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: 

-  Estes são os meus parentes. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu 

irmão, minha irmã e minha Mãe. 



Vamos escrever aqui algumas ideias de coisas que devemos fazer porque 

somos todos irmãos de Jesus e muito amigos uns dos outros:  

Brincar com todos os____________________. na escola, especialmente os que 

têm menos amigos 

Ajudar a ___________ e o ___________ em casa. 

Não fazer ______________com os nossos irmãos e primos. 

Obedecer aos nossos ______________. 

Visitar ou _____________ aos avós e pessoas idosas que estão sozinhas em casa 

Ajudar os ______________ que têm mais dificuldades na escola. 

Estar com atenção para percebr quem precisa da nossa ______________. 

Todos os dias falar um bocadinho com ______________. 

MENINOS        GUERRAS  MÃE     PROFESSORES 

TELEFONAR    AJUDA          PAI  JESUS COLEGAS 

LESTE NO EVANGELHO O QUE JESUS DISSE:”QUEM FIZER A VONTADE DE 

DEUS, ESSE É MEU IRMÃO E MINHA IRMÃ” 

ESTA SEMANA, VAIS PREOCUPAR-TE EM FAZER A VONTADE DE DEUS, 

PARA SERES VERDADEIRAMENTE IRMÃO OU IRMÃ DE JESUS. 

USA AS FRASES QUE COMPLETASTE NO PASSATEMPO E OUTRAS IDEIAS 

QUE POSSAS TER TAMBÉM POSSAS TER. 



 

No domingo passado, 18 jovens da nossa catequese fizeram a sua 

profissão de Fé. Foi uma festa muito bonita! 

Aqui estão algumas fotografias 

 

 
       
 

       




