
Amar como Jesus amou 

Jesus amou, dando importância a todas as 

pessoas, mesmo àquelas que nesse tempo 

eram desprezadas.  

Jesus amou, ocupando-se dos que sofriam, 

curando os doentes de toda a espécie de 

males e tornando-os saudáveis.  

Jesus amou, partilhando o pão com os que 

tinham fome, como quando no deserto 

saciou uma multidão.  

Jesus amou, estando ao serviço de todos, 

disponível para todos, indo ao ponto de lavar 

os pés aos discípulos.  

Jesus amou, arriscando a sua vida, 

preferindo morrer antes de deixar de amar as 

pessoas, tal como Deus as ama. 



Leitura: Actos 14, 21b - 27 

Leitura dos Actos dos Apóstolos

 

Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia. 

Iam fortalecendo a fé na alma dos novos discípulos e davam-lhes coragem 

para se manterem firmes na fé, contra todas as dificuldades que lhes 

surgissem, “dizendo-lhes que tinham que sofrer muitas tribulações para 

entrarem no reino de Deus». 

Organizaram grupos nas Igrejas que fundavam, e nomearam anciãos para 

as dirigirem, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e 

consagraram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado. 

Atravessaram então a Pisídia e várias outras terras, até embarcarem de 

novo para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, 

para a obra que acabavam de realizar. 

À chegada, reuniram toda a Igreja, contaram o que Deus fizera com eles, e 

como abrira as portas da fé a todos os homens do mundo, mesmo os que 

não eram Judeus. 

 

 

Evangelho: Jo 13, 31 – 33a. 34 - 35 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Quando, depois da última ceia, Judas saiu do Cenáculo, Jesus disse aos 

seus discípulos: 

-  Agora foi glorificado o Filho de Deus, e Deus foi glorificado n’Ele. Se 

Deus foi glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em Si mesmo e 

será dentro de pouco tempo. 

-  Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um 

mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Assim como Eu vos 

amei, amai-vos vós também uns aos outros. 

-  O sinal porque todos vos hão-de reconhecer como meus discípulos, é 

terdes amor uns aos outros.  



 

 

Nas frases abaixo, encontras algumas coisas que podes fazer para cumprir 

o que Jesus nos mandou: amarmo-nos uns aos outros com Jesus nos amou, 

e continua a amar-nos. 

Nessas frases, completa as palavras que faltam: 

 

Falar com os outros com _________________.  

_________________as nossas coisas. 

Tratar ________ do que é nosso e também do que é dos outros.  

_____________ o lanche com quem não o tem.  

Falar com alguém que está ____________ ou que chora. 

Brincar com todos os ____________, mesmo com aqueles com quem 

ninguém quer brincar. 

_______________ os pais.  

Não andar em guerra com os ____________. 

TRISTE                         MENINOS                       PARTILHAR                        AJUDAR 

BEM                       EMPRESTAR                         DELICADEZA                       IRMÃS 

 

No próximo domingo, um grupo de meninos da nossa catequese vai fazer 

a Primeira Comunhão. Estamos todos convidados para esta grande festa.  

 

 
ESTA SEMANA VAIS ESFORÇAR-TE POR FAZER O QUE JESUS NOS PEDIU: 

AMARMO-NOS UNS AOS OUTROS. 

NO PASSATEMPO TENS EXEMPLOS DE ALGUMAS COISAS QUE PODES 

FAZER, MAS COM CERTEZA QUE TU SABES MUITAS MAIS COISAS QUE 

DEVES FAZER PARA AMAR OS OUTROS COMO JESUS NOS AMOU. 

ÀS VEZES CUSTA UM BOCADINHO, MAS VAIS VER QUE VALE A PENA! 



 

 
No domingo passado, tivemos 2 bonitas festas da catequese: A Festa do Pai 

Nosso  dos meninos do segundo ano, e a Festa da Vida dos jovens do oitavo ano. 

Aqui ficam as fotografias dos grupos 

 

 

 
 

 

 
 

 



   



 

 


