
 

 
 

Senhor 

Aumenta a nossa Fé 

 

Acabaram as férias! 

Nós sabemos que, durante as férias, embora 

não estivessem em Lisboa, vocês continuaram 

a ir à Missa e a falar com Jesus. Se calhar às 

vezes esqueceram-se, mas Jesus desculpou. 

Agora já acabaram as férias, as aulas já 

começaram há 3 semanas, a catequese 

recomeçou esta semana e os Xavierinhos 

vieram de férias. 

É uma altura em que o tema desta semana vem 

mesmo a calhar. 

Hoje pedimos a Deus que aumente a nossa Fé. 

Se tivermos uma Fé grande e muito forte, 

temos força para vencer todas as dificuldades. 

E como a Fé é um dom de Deus, e sem a ajuda 

de Deus nada conseguimos, cada um de nós 

vai pedir a Deus de todo o coração: 

Senhor, aumenta a minha Fé! 

 



Leitura: 2 Tim 1, 6 – 8. 13 - 14 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo a Timóteo

Caríssimo: 

Peço-te que desenvolvas o dom que Deus te deu através da minha ajuda. 

Deus não nos deu um espírito de timidez, mas sim de fortaleza, de 

caridade e de moderação. 

Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor, nem te 

envergonhes de mim, que vivo só para Ele. Luta como eu pela divulgação 

do Evangelho, confiando no poder de Deus. 

Toma como guia as palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade 

que temos em Jesus Cristo. 

Segue os bons ensinamentos que nos foram transmitidos, com a ajuda do 

Espírito Santo , que habita em nós. 

Evangelho: Lc 17, 5 - 10 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: 

Senhor, aumenta a nossa fé. 

O Senhor respondeu: 

Se tivésseis um bocadinho de fé, apenas do tamanho de um grão de 

mostarda, diríeis a esta árvore: “Arranca-te daí e vai plantar-te no mar”, e 

ela obedecer-vos-ia. 

Disse-lhes ainda: 

Algum de vós, se tiver um criado a lavrar e a guardar gado, lhe diz quando 

chega a casa:  “não faças mais nada hoje, vem sentar-te à mesa e comer 

comigo”?  Ninguém! O normal é que o criado sirva o seu patrão, e não é 

por favor que o faz : é a sua função. Assim também vós, quando tiverdes 

feito tudo o que Deus vos pede, só deveis pensar: “ Cumpri o meu dever”, 

e não esperar recompensas.  

 



Senhor, aumenta a nossa fé. 

Porque a fé é um assunto do coração,  

faz com que amemos a Jesus como o maior ____________, 

que nunca nos abandona e está ______________ presente  

para nos consolar nas ____________ e participar nas alegrias. 

Mesmo que _________ nos abandonem, com Ele podemos sempre contar.  

Senhor, aumenta a nossa fé. 

Porque a fé é assunto da inteligência,  

faz com que compreendamos cada vez melhor o ______________,  

vejamos nele uma Boa Nova capaz de nos encher de ______________,  

e percebamos que, o que aí está escrito, é para aplicar na nossa ________.  

Senhor, aumenta a nossa fé. 

Porque a ______ é um assunto de obras,  

faz com que aprendamos a viver como Jesus ___________,  

a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, 

a _________ como Ele rezou, a suportar a dor como ele suportou,  

a sonhar com um reino de paz e _________ como Ele sonhou.  

Senhor, ____________ a nossa fé. 

TRISTEZAS                         REZAR                              VIVEU                          SEMPRE 

EVANGELHO                      AMIGO                              FÉ                              ALEGRIA 

AUMENTA                           TODOS                            VIDA                                AMOR 

 
ESTA SEMANA, DEPOIS DE PREENCHER AS PALAVRAS QUE FALTAM NO 

PASSATEMPO, VAIS LER O TEXTO COM MUITA ATENÇÃO, E PEDIR A 

DEUS QUE AUMENTE A TUA FÉ. SE NÃO PERCEBERES ALGUMA COISA, 

PEDE A UM ADULTO QUE TE AJUDE  . 



 

 

 

 

Hoje é dia de eleições. Isto quer dizer que é o dia em que os adultos com 

mais de 18 anos podem escolher quem querem que sejam os governantes 

do país durante os próximos 4 anos. 

Votar é muito importante porque permite que cada pessoa diga quem 

escolhe para governar o país. 

Se queres saber como é, pede a um adulto da tua família se te pode levar 

quando for votar, para poderes ver como é. E, quando tiveres 18 anos, 

também tu podes ir votar. É um direito e um dever de bom cidadão. 



 



 

 


