
 
 
  

Ide! Dai aos bens materiais o justo valor . 

Não apegueis o coração ao dinheiro.  

Não fecheis os olhos aos necessitados.  

Partilhai generosamente com os pobres.  

Felizes sereis!  

Ide! Tende fome do alimento espiritual.  

Lede e meditai no Evangelho de Jesus. 

Aí estão as respostas que procurais  

acerca do sentido da vida e da esperança. 

Felizes sereis!  

Ide! Chorai com os que choram ao vosso lado 

Enxugai as suas lágrimas de dor .  

Alegrai-vos com os que estão alegres. 

Entrai na sua festa e cantai com eles. 

Felizes sereis!  

Ide! Não tenhais medo se ser cristãos. 

Não tenhais medo de ser santos.  

Não tenhais medo dos perseguidores. 

Jesus Ressuscitado está convosco. 

Felizes sereis!  



Leitura: Jer 17, 5 - 8 

Leitura do Livro de Jeremias

Eis o que diz o Senhor: 

- Maldito será quem só acredita nos homens e nas alegrias deste mundo. 

Será como o cardo, viverá na aridez do deserto, e nem percebe quando 

chega a felicidade. 

- Bendito será quem confia no Senhor. Estará sempre confiante, será 

como a árvore plantada à beira da água, porque nunca lhe faltará a 

vida, que é o amor de Deus. 

Evangelho: Lc 6, 17. 20 - 26 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na companhia dos Apóstolos, e 

parou num sítio plano, com muitos discípulos e uma grande multidão. 

Erguendo então os olhos para os discípulos disse: 

- Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. 

- Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. 

- Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. 

- Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos 

rejeitarem e insultarem e perseguirem por minha causa. Alegrai-vos 

porque é grande, no Céu, a vossa recompensa. Era assim que os 

vossos antepassados tratavam os profetas. 

- Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de 

vós, os que estais agora saciados, porque haveis de ter fome. Ai de 

vós, que rides agora, porque haveis de ficar tristes e chorar. Ai de vós 

quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os vossos 

antepassados tratavam os falsos profetas.  

             



 

Vamos pensar no que Jesus nos quer dizer no Evangelho de hoje: 

Felizes os ___________ ! 

São pobres, neste sentido, aqueles que não têm o coração agarrado às coisas, e 

que não querem ter ______ o que vêem. Vivem uma vida simples, sem 

gastarem dinheiro mal gasto e, sempre que podem, __________ o que têm com 

os mais necessitados. 

Felizes os que têm __________ ! 

Os que têm fome  são os que têm vontade de um alimento para o espírito, que é 

a Palavra de ________. É um alimento que nos alimenta, pois dá-nos a energia 

e a __________ que precisamos para viver como Jesus quer. 

Felizes os que ___________! 

Os que choram, são os que se preocupam com as outras pessoas, especialmente 

quando estão __________. São os que se aproximam dos que estão sós e lhes 

fazem ________________, se aproximam dos que choram e se esforçam por os 

consolar. 

Felizes os ________________ ! 

Quem são os perseguidos? São os que não têm _______ de se rejeitados ou 

gozados pelos companheiros por serem amigos de ________. Nesses 

momentos, são fortes, e não fingem que não são cristãos. 

FOME                     PERSEGUIDOS                         TRISTES                            MEDO 

JESUS                          REPARTEM                           POBRES                          FORÇA 

TUDO                        COMPANHIA                         CHORAM                           DEUS 

 

ESTA SEMANA, VAMOS PENSAR SE SOMOS COMO OS BEM-

AVENTURADOS DE QUE  JESUS FALA NO EVANGELHO:  

- SOMOS POBRES NO SENTIDO DO EVANGELHO? 

- SOMOS DOS QUE TÊM FOME DA PALABRA DE DEUS? 

- PREOUPAMO-NOS COM OS QUE ESTÃO TRISTES? 

- MOSTRAMOS AOS OUTROS QUE SOMOS AMIGOS DE JESUS? 

VAMOS ESFORÇAR-NOS PARA SERMOS ASSIM! E, COMO NA SEXTA-FEIRA 

FOI DIA MUNDIAL DO DOENTE, SE TIVEREM NA FAMÍLIA ALGUÉM DOENTE 

OU JÁ VELHINHO, PEÇAM AOS VOSSOS PAIS PARA O IREM VISITAR E FAZER 

UM BOCADINHO DE COMPANHIA 

 



 

 

 
 

Na sexta-feira dia 11 foi o Dia Mundial do Doente. 

O Papa Francisco preocupa-se muito com os doentes, e vai muitas vezes 

visitar doentes, para lhes levar um bocadinho de alegria e esperança. 

O Papa escreveu uma mensagem para todos nós, sobre o Dia Mundial do 

Doente, recomendando “Sede Misericordiosos como o vosso Pai é 

misericordioso”, ou seja, recomendando que sejamos preocupados e 

carinhosos com os doentes, como Deus, nosso Pai, é bom para nós. 

O Papa recorda que “O doente é sempre mais importante que a sua 

doença”, portanto, além de tratar da doença, é importante cuidar do bem 

estar e da tristeza dos doentes. 

O Papa escreveu uma parte especial para os médicos, enfermeiros e 

cuidadores de doentes : “O vosso serviço junto dos doentes, realizado 

com amor e competência, ultrapassa os limites da profissão para se 

tornar uma missão. As vossas mãos que tocam a carne sofredora de 

Cristo podem ser sinal das mãos misericordiosas do Pai. Permanecei 

cientes da grande dignidade da vossa profissão e também da 

responsabilidade que ela acarreta” 

Vamos todos preocupar-nos e tentar alegrar os doentes que conhecemos 

e vivem perto de nós, levando-lhes um bocadinho de companhia e 

alegria” 
    



 



 

 

 
 


