
 
 

 

 

 

Ter Fé 

O Evangelho de hoje mostra-nos que devemos ter 

Fé, uma Fé muito forte, tal como aquele cego que 

pediu a Jesus que o curasse. 

O cego acreditava que Jesus o podia curar, e por 

isso pediu muito a Jesus que o curasse, apesar de as 

outras pessoas o mandarem calar para não 

incomodar Jesus. Mas ele tinha muita Fé, ou seja, 

acreditava do fundo do seu coração que Jesus o 

podia curar, e por isso chamava sempre por Jesus 

até que Ele o ouviu e curou. 

Também nós devemos ter muita Fé, ou seja, 

acreditar em Jesus no fundo do nosso coração. Isso 

não quer dizer que vamos pedir a Jesus para realizar 

todos os nossos desejos e querer que todos se 

tornem realidade. Quer dizer é que devemos sempre 

conversar com Jesus, no nosso coração, sobre os 

nossos problemas, e pedir-lhe que nos dê força e 

coragem para  os resolver, ou para os suportar. 

Em cada situação, o melhor para nós pode não ser o 

que nós gostávamos, por isso devemos ter Fé e 

aceitar as nossas dificuldades. 



 

Leitura: Jer 31, 7 - 9 

Leitura do Livro de Jeremias 

Eis que diz o Senhor:  “ Alegrai-vos por causa de Jacob. Dai graças a 

Deus e dizei: O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. ” 

Vou trazê-los das terras do Norte e reunir todos os que andam espalhados 

pelo mundo. Entre eles vêm cegos e coxos, mulheres que estão para ser 

mães e outras com bebés pequenos. É uma grande multidão que regressa. 

Eles partiram muito tristes e Eu vou trazê-los muito felizes. Vou levá-los 

onde houver boa água, por caminhos planos onde seja fácil andar. Porque 

Eu sou um Pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. 
 

Evangelho: Mc 10, 46 - 52 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma 

grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a 

pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré 

que passava, começou a gritar: 

  - Jesus, Filho de David, tem piedade de mim. 

Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez 

mais: - Filho de David tem piedade de mim. 

Jesus parou e disse: - Chamai-o. 

Chamaram então o cego e disseram-lhe: 

- Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te. 

O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus 

perguntou-lhe: - Que queres que Eu te faça? 

O cego respondeu-Lhe: - Mestre, que eu veja. 

Jesus disse-lhe: - Vai: a tua fé te salvou. 

Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. 



 

 

 

Lê com atenção o Evangelho de hoje e completa as palavras cruzadas. No 

rectângulo amarelo vais encontrar o assunto principal do Evangelho de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O nome do cego era ___________________. 

2. O cego chamou Jesus porque queria __________. 

3. Jesus ia a sair de uma terra chamada ________________. 

4. Jesus curou o cego porque ele tinha muita _____. 

5. O cego chamou _____________ quando Ele ia a passar 

 

 

Na Missa das 12h15 deste domingo celebramos a festa da entrega da 

imagem da Sagrada Família às famílias dos meninos do Primeiro 

Catecismo e a Benção das Famílias. 

Na próxima semana teremos fotografias da festa e vamos contar como 

foi. 

 
OUVISTE NO EVANGELHO COMO JESUS NOS PEDE PARA ACREDITARMOS NELE, 

PARA ACREDITARMOS NELE COM MUITA FORÇA, COMO FEZ AQUELE CEGO. 

ESTA SEMANA VAIS FALAR COM JESUS MUITO A SÉRIO, NO FUNDO DO TEU 

CORAÇÃO, E PEDIR-LHE QUE TE FAÇA SER CADA VEZ MAIS SEU AMIGO, E TER 

MUITR FÉ. 

PODES CONVERSAR COM JESUS SOBRE AS DIFICULDADES QUE TIVERES, E PEDIR-

LHE QUE TE DÊ FORÇA E CORAGEM PARA AS ENFRENTAR. 

SE CONHECES PESSOAS QUE NÃO TÊM FÉ, ISTO É, QUE NÃO ACREDITAM EM DEUS, 

PEDE A JESUS QUE OS AJUDE E, SE FÔR POSSÍVEL, QUE ELES PASSEM A ACREDITAR. 

PARA NÓS, QUE SABEMOS QUE DEUS EXISTE E É MUITO NOSSO AMIGO, AS 

DIFICULDADES NÃO SÃO TÃO DIFICEIS. 



 
 

Hoje celebra-se o DIA MUNDIAL DAS MISSÔES. Estamos habituados a 

pensar que missionários são os que vão para terras distantes, falar de Jesus a 

quem nunca ouviu falar d’Ele. É verdade: esses são missionários, como o nosso 

padroeiro S. Francisco Xavier, grande missionário no Oriente. 

Mas, hoje em dia, não é preciso ir para longe para encontrar pessoas que nunca 

ouviram falar de Jesus! Tens, com certeza, colegas e amigos que não conhecem 

Jesus; amigos, com quem brincas todos os dias, que não vão à catequese; talvez 

até, na tua família, haja pessoas que se esquecem de Jesus, que não costumam 

vir à Missa. Por isso, tu também podes ser MISSIONÁRIO sem ter de ir para 

longe, se falares de Jesus às pessoas que vivem à tua volta,   

Também todos os anos, em fevereiro, centenas de jovens das Universidades  

portuguesas partem em MISSÃO para alguma povoação de Portugal para ir 

falar de Jesus às pessoas dessa terra, que não conhecem Jesus (ver 

www.missaopais.pt). Vão às escolas, jardins infantis, lares de idosos, falar de 

Jesus a crianças, jovens, adultos e idosos, e mostrar-lhe a alegria de ser Cristão. 

Em particular, tentam mostrar aos jovens que ser Cristão não está “fora de 

moda”, como muitos pensam. Não é fácil mas, muitas vezes, os resultados 

ultrapassam as melhores previsões. 

Há muitas formas de ser MISSIONÁRIO na nossa terra. Só temos de pensar 

que ESTE CHAMAMENTO DE JESUS TAMBÉM É PARA CADA UM 

DE NÓS. 

Também os CATEQUISTAS são MISSIONÁRIOS: a Missão a que foram 

chamados, e à qual disseram “SIM”, é a de ajudarem as crianças e jovens (e 

também os adultos, na catequese de adultos) a conhecer melhor DEUS 

 

http://www.missaopais.pt/


 



 

 

 


