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APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR

Quarta-feira
2 de Fevereiro

O MEU DESENHO PARA JESUS

Como há-de o jovem manter puro 
o seu caminho?

Guardando as vossas palavras.
De todo o coração Vos procuro,

não me deixeis afastar dos 
vossos andamentos. (Salmo 118)

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a 
Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a 
Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor,

como está escrito na Lei do Senhor:
«Todo o filho primogénito varão será consagrado 

ao Senhor», e para oferecerem em sacrifício
um par de rolas ou duas pombinhas,

como se diz na Lei do Senhor. (Lucas 2)

«Não é este o filho de José?». Jesus 
disse-lhes: «Por certo Me citareis o 

ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. Faz 
também aqui na tua terra o que ouvimos 
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Deito-me e adormeço, e me levanto:
sempre o Senhor me ampara.

Não temo a multidão,
que de todos os lados me cerca. 

(Salmo 3)

Naquele tempo, Jesus 
chamou os doze 

Apóstolos e começou a 
enviá-los dois a dois. 

(Marcos 6)

O caminho de Deus é 
perfeito, a palavra do 

Senhor é provada.
Deus é um escudo protector

para todos os que n’Ele 
confiam. (Salmo 17)

também aqui na tua terra o que ouvimos 
dizer que fizeste em Cafarnaum». E 
acrescentou: «Em verdade vos digo: 

Nenhum profeta é bem recebido na sua 
terra. (…) Havia em Israel muitos leprosos 

no tempo do profeta Eliseu; contudo, 
nenhum deles foi curado, mas apenas o 

sírio Naamã». Ao ouvirem estas palavras, 
todos ficaram furiosos na sinagoga. 

Levantaram-se, expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da 
colina sobre a qual a cidade estava 

edificada, a fim de O precipitarem dali 
abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio 
deles, seguiu o seu caminho. (Lucas 4)

«Quem tocou nas minhas vestes?». 
Os discípulos responderam-Lhe: 
«Vês a multidão que Te aperta e 

perguntas: ‘Quem Me tocou?’». Mas 
Jesus olhou em volta, para ver quem 
O tinha tocado. A mulher, assustada 
e a tremer, por saber o que lhe tinha 
acontecido, veio prostrar-se diante 
de Jesus e disse-Lhe a verdade. 

Jesus respondeu-lhe: «Minha filha, a 
tua fé te salvou». (Marcos 5)

A MINHA ORAÇÃO A JESUS


