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DOMINGO IV
19 de Dezembro

Segunda-feira
20 de Dezembro NATAL DO SENHOR

Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada Quarta-feira

22 de Dezembro

Disse-lhe o Anjo: «Não 
temas, Maria, porque 

encontraste graça diante de 
Deus. Conceberás e darás 

à luz um Filho, a quem 
porás o nome de Jesus. 

(Lucas 1)

Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um 
Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos 

servirá de sinal: encontrareis um Menino 
recém-nascido, envolto em panos e 

deitado numa manjedoura». 
Imediatamente juntou-se ao Anjo uma 

multidão do exército celeste, que louvava 
a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas 

Naquele tempo, Maria disse: «A minha alma 
glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra 

em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos 
na humildade da sua serva: de hoje em diante 

me chamarão bem-aventurada todas as 
gerações. O Todo-poderoso fez em mim 

maravilhas, Santo é o seu nome. (Lucas 1)

Naqueles dias, Maria pôs-se a 
caminho e dirigiu-se apressadamente 
para a montanha, em direcção a uma 
cidade de Judá. Entrou em casa de 
Zacarias e saudou Isabel. Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, o 

Terça-feira
21 de Dezembro

Quinta-feira
23 de Dezembro

Sexta-feira
24 de Dezembro

Naquele tempo, chegou a 
altura de Isabel ser mãe e 
deu à luz um filho. (…) O 

pai pediu uma tábua e 
escreveu: «O seu nome é 

João». (Lucas 1)

alturas e paz na terra aos homens por Ele 
amados». (Lucas 2)

Porque um menino nasceu 
para nós, um filho nos foi 
dado. Tem o poder sobre 

os ombros e será chamado 
«Conselheiro admirável, 
Deus forte, Pai eterno, 

Príncipe da paz». (Isaías 9)

Isabel ouviu a saudação de Maria, o 
menino exultou-lhe no seio. Isabel 

ficou cheia do Espírito Santo e 
exclamou em alta voz: «Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre. Donde me é dado que 

venha ter comigo a Mãe do meu 
Senhor? Na verdade, logo que 

chegou aos meus ouvidos a voz da 
tua saudação, o menino exultou de 

alegria no meu seio. Bem-aventurada 
aquela que acreditou no cumprimento 
de tudo quanto lhe foi dito da parte do 

Senhor». (Lucas 1)

«Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o 

fruto do teu ventre. 
(Lucas 1)

A MINHA ORAÇÃO A JESUS


