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O MEU DESENHO PARA JESUS

DOMINGO II
5 de Dezembro
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DA VIRGEM SANTA MARIA
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8 de Dezembro
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11 de Dezembro

Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

Felizes os que te viram e os 
que morreram no amor, porque 

também nós certamente 
viveremos. (Ben-Sira 48)

«Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua 

palavra». (Lucas 1)

S. Ambrósio
Terça-feira

7 de Dezembro

Quinta-feira
9 de Dezembro

Sexta-feira
10 de Dezembro

11 de Dezembro

Alegrem-se o deserto e o 
descampado, rejubile e floresça a 

terra árida, cubra-se de flores como 
o narciso, exulte com brados de 
alegria. (…) Verão a glória do 
Senhor, o esplendor do nosso 

Deus. (Isaías 35)

No décimo quinto ano do reinado do 
imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos 

era governador da Judeia, Herodes 
tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe 

tetrarca da região da Itureia e Traconítide 
e Lisânias tetrarca de Abilene, no 

pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida 
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

«Sou Eu, o Senhor, teu 
Deus, que te seguro 
pela mão direita e te 
digo: ‘Não temas, Eu 
venho em teu auxílio’. 

(Isaías 41)

Eis o que diz o Senhor, 
o teu redentor, o Santo 

de Israel: «Eu sou o 
Senhor, teu Deus, que 
te ensino o que é para 
teu bem e te conduzo 

pelo caminho que deves 
seguir. (Isaías 48)

O Senhor Deus vem com poder, o seu 
braço dominará. Com Ele vem o seu 

prémio, precede-O a sua recompensa. 
Como um pastor apascentará o seu 

rebanho e reunirá os animais 
dispersos; tomará os cordeiros em 

seus braços, conduzirá as ovelhas ao 
seu descanso». (Isaías 40)

pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida 
a palavra de Deus a João, filho de 

Zacarias, no deserto. E ele percorreu 
toda a zona do rio Jordão, pregando um 
baptismo de penitência para a remissão 
dos pecados, como está escrito no livro 

dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz 
clama no deserto: ‘Preparai o caminho do 

Senhor, endireitai as suas veredas. 
Sejam alteados todos os vales e abatidos 
os montes e as colinas; endireitem-se os 

caminhos tortuosos e aplanem-se as 
veredas escarpadas; e toda a criatura 
verá a salvação de Deus’». (Lucas 3)


