Vamos imitar Jesus

Ajudar quem
precisa

A Bíblia foi escrita há muitas centenas de anos,
mas é fácil perceber como se aplica agora, à
nossa vida.
No Evangelho de hoje, ouvimos como Jesus
ficou com pena de um leproso e o curou. Nós
não temos poder para curar os doentes, mas
podemos ter pena de quem sofre, e ajudá-lo no
que pudermos.
Olhem para a figura ao lado: uma menina está a
chorar porque caiu e magoou-se, e um menino
que estava perto foi a correr ajudá-la. Isto, já
todos nós podemos fazer!!! E podemos dar um
dos nossos brinquedos a um menino pobre que
não tem brinquedos; e podemos ajudar os
colegas que não perceberam o que a professora
explicou; e os que estão tristes porque ninguém
quer brincar com eles; e visitar uma pessoa que
não pode sair de casa; e ... tantas outras coisas.
COMO DIZ SÃO PAULO, VAMOS
IMITAR JESUS!!!

Leitura: 1 Cor 10, 31 – 11,1
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo
São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei
tudo para glória de Deus.
Portai-vos de modo que não pareça mal nem aos judeus, nem aos gregos,
nem à Igreja de Deus.
Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não pensando
no que é bom para mim, mas no que é bom para os outros, para que
possam salvar-se. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo.

Evangelho: Mc 1, 40 - 45
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Um dia um leproso veio ter com Jesus, ajoelhou-se à Sua frente e disse:
- Senhor se quiseres, podes curar-me.
Com pena, Jesus estendeu-lhe a mão, tocou-lhe e disse:
- Quero, fica limpo.
Imediatamente o homem viu que os seus braços e pernas estavam sem
feridas e a pele sem marcas. Disse-lhe então Jesus:
- Não contes a ninguém aquilo que aconteceu, mas vai mostrar-te ao
sacerdote para que ele veja que estás curado. Agradece a Deus
como Moisés mandou, oferecendo um sacrifício, para que todos
saibam que Deus te curou.
O leproso, porém, ficou tão feliz por estar curado
que contava o milagre a toda a gente que
encontrava. Depressa Jesus deixou de poder andar
na rua sem que muita gente se juntasse à sua
volta.
Ficava em lugares desertos, mas vinham procurá-Lo de toda a parte.

Como sabes, estamos no Carnaval. No Carnaval as pessoas divertem-se e
brincam, porque a seguir vai começar um tempo mais sério, de preparação para a
grande festa dos Cristãos, que é a Páscoa. Nas próximas semanas falaremos da
Quaresma; hoje vamos falar do primeiro dia da Quaresma, a quarta-feira de
cinzas. Lê o texto da “ACTIVIDADE DA SEMANA” e preenche os espaços nas
frases abaixo, com as palavras que faltam.
A Quaresma começa sempre na _________________ depois do Carnaval.
Chama-se Quarta-feira de ___________. Nesse dia é costume ir à __________.
O Senhor Padre faz uma _________ com cinza na _________ das pessoas e diz:
Arrependei-vos e _________________ no _____________, ou então:
Lembra-te que és ______ e que em pó te hás-de __________.
Isto serve pala lembrar às pessoas que, quando morrem, o __________
desaparece, e só a __________ fica para sempre junto de Deus, se foram boas em
vida
EVANGELHO
TESTA
QUARTA-FEIRA
ALMA
CRUZ
ACREDITAI
PÓ
MISSA
CORPO
TORNAR
CINZAS

ESTA SEMANA, VAIS TENTAR SER IMITADOR DE CRISTO, COMO SÃO PAULO NOS PEDE
NESTA EPÍSTOLA.
PARA ISSO, PROCURA AJUDAR UM COLEGA, MESMO QUE NÃO TE APETEÇA, DEIXANDOO MAIS FELIZ. POR EXEMPLO, SE HOUVER UM MENINO COM QUEM NINGUÉM QUER
BRINCAR, BRINCA TU COM ELE, OU DIZ AOS OUTROS PARA O DEIXAREM ENTRAR NA
BRINCADEIRA OU NO JOGO.
MAS HÁ MUITO MAIS COISAS QUE PODES FAZER PARA SER IMITADOR DE CRISTO E
AJUDAR OS OUTROS. SÓ PRECISAS DE PENSAR UM BOCADINHO, E FAZER O QUE O
CORAÇÃO TE DIZ.
NA QUARTA-FEIRA COMEÇA A QUARESMA. COMO É COSTUME, OS XAVIERINHOS
PREPARARAM UMA FOLHA DA QUARESMA (ÚLTIMA PÁGINA), PARA TE AJUDAR NA TUA
CAMINHADA DE PREPARAÇÃO PARA A PÁSCOA. A PARTIR DO PRÓXIMO DOMINGO,
VAMOS DAR-TE SUGESTÕES PARA CADA SEMANA. PARA ESTA SEMANA, O QUE TE
SUGERIMOS É QUE SEJAS IMITADOR DE CRISTO, E ASSIM COMECES A PREPARAR O TEU
CAMINHO PARA A PÁSCOA. EM CADA DIA, VAIS TENTAR IMITAR JESUS!

