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S. Luzia
Segunda-feira

13 de Dezembro

«Ide contar a João o que vistes e ouvistes: 
os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos 

ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos 
ressuscitam e aos pobres é anunciado o 

Evangelho; e feliz daquele que não encontrar 
em Mim ocasião de queda». (Lucas 7)

Naquele tempo, as multidões perguntavam a 
João Baptista: «Que devemos fazer?». Ele 

respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta 
com quem não tem nenhuma; e quem tiver 

mantimentos faça o mesmo». Vieram também 
alguns publicanos para serem baptizados e 

disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João 

S. João da Cruz
Terça-feira

14 de Dezembro

Quinta-feira
16 de Dezembro Sexta-feira

17 de Dezembro

Eu vejo, mas não é para agora; eu 
contemplo, mas não de perto: 
Surge uma estrela de Jacob, 

levanta-se um ceptro de Israel». 
(Números 24)

«José, filho de David, não temas 
receber Maria, tua esposa, pois o 

que nela se gerou é fruto do 
Espírito Santo. Ela dará à luz um 
Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o povo 
dos seus pecados». (Mateus 11)

O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

Eu vos digo que, entre os 
nascidos de mulher, não 
há nenhum maior do que 

João; mas o mais pequeno 
no reino de Deus é maior 

do que ele». (Lucas 7)

Nos dias do Senhor
nascerá a justiça e a 

paz para sempre. 
(Salmo 71)

disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João 
respondeu-lhes: «Não exijais nada além do que 
vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também os 

soldados: «E nós, que devemos fazer?». Ele 
respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com 

ninguém nem denuncieis injustamente; e 
contentai-vos com o vosso soldo». Como o povo 

estava na expectativa e todos pensavam em 
seus corações se João não seria o Messias, ele 
tomou a palavra e disse a todos: «Eu baptizo-vos
com água, mas está a chegar quem é mais forte 

do que eu, e eu não sou digno de desatar as 
correias das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á
com o Espírito Santo e com o fogo. (Lucas 3)

A toda a hora bendirei o 
Senhor, o seu louvor estará 

sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no 

Senhor: escutem e alegrem-se 
os humildes. (Salmo 33)


