Hoje, o Evangelho fala-nos do Reino de
Deus. Jesus usa parábolas (histórias,
comparações) para explicar como é o reino
de Deus, e nós temos que usar a nossa
cabeça para pensar o que querem dizer, e
como se aplicam à nossa vida.
Jesus usa a comparação com o grão de
mostarda, que é uma semente muito
pequenina, mas transforma-se numa árvore
grande que dá abrigo aos passarinhos.
Nós também somos muito pequenos e
insignificantes, mas cada um de nós pode
fazer pequenas coisas que contribuam para
que alguém fique mais feliz, e assim
estamos a contribuir para o bem de todos.

O grão de mostarda

Se cada pessoa se preocupar em fazer, todos
os dias, uma coisa que contribua para a
felicidade de outra, o mundo será melhor.
Vamos todos ajudar!

Leitura: 2 Cor 5, 6 - 10
Leitura da Segunda Epístola do
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confiança, pois caminhamos
guiados pela fé e sabemos que a nossa vida na terra, com este corpo, longe
do Senhor, é só uma passagem.
É com esta confiança que ficamos felizes quando acaba a nossa vida na
terra, para podermos ir viver para junto do Senhor.
É por isso que queremos fazer sempre o que Jesus nos manda, para Lhe
sermos agradáveis, enquanto vivemos na terra, e também depois, quando
formos para junto d’Ele.
Todos nós havemos de ser julgados pelas coisas que fizemos enquanto
vivemos na terra com este corpo, boas e más, e havemos de receber a
recompensa ou o castigo que merecemos.

Evangelho: Mc 4, 26 - 34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, disse Jesus à multidão:
- O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e
levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber
como. A terra produz sozinha, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o
trigo maduro na espiga. E quando o trigo o está crescido, o homem só
precisa de o colher.
Jesus dizia ainda:
- A que mais podemos comparar o reino de Deus? É como um grão de
mostarda, que, é semeado na terra, a sua semente é muito pequenina, é a
menor de todas as sementes que há sobre a terra.
Mas, depois de semeado, começa a crescer, e torna-se a maior de todas as
plantas da horta, crescendo tanto que as aves do céu podem abrigar-se à sua
sombra».
Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas,
conforme eram capazes de entender. E depois explicava tudo aos seus
discípulos.

O Evangelho de hoje fala-nos de como uma semente pequenina se pode
transformar numa árvore grande. Também tu podes fazer pequenas coisas,
que contribuem para o bem das outras pessoas,. Completa as frases abaixo
com algumas dessas pequenas coisas que todos podemos fazer sem muito
custo, e contribuem para o bem de todos.
Brincar com os meninos de quem ninguém ___________, para que eles
não fiquem _______________ e sozinhos
Ser ____________________ na maneira de __________ com toda a gente
Ajudar os ___________ ou irmãos que têm __________________ em
perceber a matéria na escola.
Ajudar os pais nas ______________ de casa
Estudar, para no ______________ ter mais capacidades de continuar a
______________ os outros.
Fazer a ____________ à nossa volta, com as pessoas com quem estamos
todos os dias.
Visitar as pessoas _________________ e doentes que estão sozinhas,
tristes e aborrecidas.
Ir à ________________, para mostrar aos outros como os Católicos são
muitos e fazem o que Jesus manda.
DIFICULDADE
BEM-EDUCADO
VELHINHAS

GOSTA

PAZ

TRISTES

AJUDAR

FALAR

FUTURO

COLEGAS

MISSA

TAREFAS

ESTA SEMANA, VAIS FAZER ALGUMAS DAS PEQUENAS COISAS, TÃO
FÁCEIS DE FAZER QUE COMPLETASTE NO PASSATEMPO ACIMA, PARA
SEMEAR ALEGRIA E FELICIDADE ENTRE AS PESSOAS QUE VIVEM À TUA
VOLTA.

.

