
O MEU DESENHO PARA JESUS

DOMINGO I
28 de Novembro

SEMANA I

Segunda-feira
29 de Novembro

Quarta-feira
1 de Dezembro

Sábado
4 de Dezembro

Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

«Em verdade vos digo: Não 
encontrei ninguém em Israel 

com tão grande fé. Por isso vos 
digo: Do Oriente e do Ocidente 
virão muitos sentar-se à mesa, 
com Abraão, Isaac e Jacob, no 
reino dos Céus». (Mateus 8)

Naquele tempo, Jesus percorria todas 
as cidades e aldeias, ensinando nas 
sinagogas, pregando o Evangelho do 
reino e curando todas as doenças e 
enfermidades. Ao ver as multidões, 
encheu-Se de compaixão, porque 

andavam fatigadas e abatidas, como 
ovelhas sem pastor. (Mateus 9)

Depois tomou os sete pães e os peixes e, 
dando graças, partiu-os e foi-os 

entregando aos discípulos e os discípulos 
distribuíram-nos pela multidão. Todos 

comeram até ficarem saciados. E com os 
pedaços que sobraram encheram sete 

cestos. (Mateus 15)

S. André
Terça-feira

30 de Novembro

Quinta-feira
2 de Dezembro

S. Francisco Xavier
Sexta-feira

3 de DezembroNaquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Haverá sinais no 

sol, na lua e nas estrelas e, na 
terra, angústia entre as nações, 

O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

Todo aquele que ouve 
as minhas palavras e 
as põe em prática é 

como o homem 
prudente que edificou 

a sua casa sobre a 
rocha. (Mateus 7)

Irmãos: Anunciar o Evangelho 
não é para mim um título de 
glória, é uma obrigação que 
me foi imposta. Ai de mim se 
não anunciar o Evangelho!

(Coríntios 9)

Disse-lhes Jesus: «Vinde e 
segui-Me e farei de vós 

pescadores de homens». Eles 
deixaram logo as redes e 
seguiram-n’O. (Mateus 4)

terra, angústia entre as nações, 
aterradas com o rugido e a 

agitação do mar. Os homens 
morrerão de pavor, na expectativa 
do que vai suceder ao universo, 

pois as forças celestes serão 
abaladas. Então, hão-de ver o 

Filho do homem vir numa nuvem, 
com grande poder e glória. Quando 

estas coisas começarem a 
acontecer, erguei-vos e levantai a 
cabeça, porque a vossa libertação 

está próxima. (Lucas 21)


