
 
 

 

 

 

 

Obrigado, Senhor Jesus! 
 

Como o samaritano do Evangelho  

queremos agradecer-te, Senhor,  

pelas maravilhas que realizas por nós. 

Obrigado pelo dom maravilhoso da vida, 

pelos familiares que me dão ternura,  

por todas as pessoas que me ajudam.  

Queremos agradecer-te, Senhor ,  

por esta assembleia de irmãos reunidos, 

pelo perdão que nos dais generosamente, 

pela Palavra que é para nós uma luz,  

pelo Pão que é para nós alimento de vida.  

Ajuda-nos a sentir a beleza da gratidão 

e a viver em contínua acção de graças. 

Ámen.  



 

Leitura: 2 Tim 2, 8 - 13 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo a Timóteo

Caríssimo: 

Lembra-te que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos 

mortos, segundo o meu Evangelho. Por causa deste Evangelho eu sofro, 

até ao ponto de estar preso como se fosse um malfeitor. Mas a palavra de 

Deus não está presa como eu. Por isso, eu suporto todos os maus tratos, 

para que todos possam ter a salvação que está em Jesus Cristo, com a 

glória eterna. 

Devemos sempre acreditar que, se morrermos com Cristo, também com 

Ele ressuscitaremos; se sofrermos com Cristo também com Ele 

reinaremos; se O negarmos, também Ele nos negará; mas se lhe formos 

infiéis, Ele continua fiel, porque não pode negar-se a Si mesmo.   

Espírito Santo , que habita em nós. 
 

Evangelho: Lc 17, 11 - 19 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a 

Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 

dez leprosos. Mantendo-se ao longe, disseram em voz alta: 

- Jesus, Mestre, tem pena de nós. 

Ao vê-los, Jesus disse: 

- Ide mostrar-vos aos sacerdotes. 

E aconteceu que, pelo caminho, ficaram curados. Um deles, ao ver que 

estava curado, voltou para trás, dando glória a Deus em voz alta, e 

ajoelhou-se de rosto por terra, aos pés de Jesus, para lhe agradecer. Era 

um samaritano. 

Jesus, tomando a palavra, disse: 

- Não foram dez que ficaram curados? Onde estão os outros nove? Não 

houve nenhum que voltasse para dar glória a Deus senão este 

estrangeiro? 

E disse ao homem: 

- Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou. 
 



Nas frases abaixo, estão escritas algumas das muitas coisas porque 

devemos agradecer a Deus. Completa as palavras que faltam. 

Obrigado, Jesus, por todas as coisas ___________ que me acontecem. 

Obrigado, Jesus, porque és tão meu _____________ . 

Obrigado, Jesus, porque tenho uma _______________ feliz. 

Obrigado, __________, pelos meus amigos. 

Obrigado, Jesus, por todas as coisas __________ que temos à nossa volta. 

Obrigado, Jesus, porque posso ir à __________ e tenho professores meus 

amigos, que me ____________. 

Obrigado, Jesus, porque há ___________ que me ensinam coisas sobre Ti. 

Obrigado, Jesus, porque os meus pais me __________ a conhecer-Te 

melhor. 

Obrigado, Jesus, porque no meu _________ não há guerra. 

Obrigado, Jesus, porque tenho ____________ . 

Obrigado, Jesus, porque posso ______________ e divertir-me. 
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ESTA SEMANA,TODOS AS DIAS, QUANDO FALARES COM JESUS, VAIS 

LEMBRAR-TE DE AGRADECER TODAS AS COISAS BOAS QUE TE 

ACONTECEM. 

MUITAS DESSAS COISAS ESTÃO ESCRITAS NO PASSATEMPO DESTA 

FOLHA, MAS EM CADA DIA VAIS TER, COM CERTEZA, ALGUMA COISA 

ESPECIAL QUE PODES AGRADECER A DEUS 

 



 

 

Treze de Outubro de 1917 foi a última vez que Nossa Senhora apareceu aos 

pastorinhos. 

Durante 6 meses, de 13 de Maio a 13 de Outubro, Nossa Senhora apareceu aos 3 

pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, e pediu-lhes que rezassem o terço 

Durante esses meses, muitas pessoas acusavam os pastorinhos de mentir por dizerem 

que tinham visto Nossa Senhora, e chegaram mesmo a ser presos. 

No dia 13 de Outubro, os pastorinhos pediram a Nossa Senhora se podia fazer alguma 

coisa para que as pessoas acreditassem no que eles diziam, e todos viram o sol dançar. 

Assim, muitos que não acreditavam, passaram a acreditar. 
Po 



 



 

 

 


