
Tempo comum

Naquele tempo, Jesus chamou de novo para 
junto de Si a multidão e disse-lhes: «Escutai-Me 
e procurai compreender. Não há nada fora do 
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O MEU DESENHO PARA JESUS

Ele foi trespassado por causa das 
nossas culpas e esmagado por causa 

das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:

pelas suas chagas fomos curados. 
(Isaías 53)

Então Jesus ordenou à 
multidão que se sentasse no 
chão. Depois tomou os sete 

pães e, dando graças, partiu-os 
e deu-os aos discípulos, para 
que os distribuíssem, e eles 
distribuíram-nos à multidão. 

(Marcos 8)

e procurai compreender. Não há nada fora do 
homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. 

O que sai do homem é que o torna impuro. 
(Marcos 7)

«Faz-te ao largo e lançai as redes para a 
pesca». Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, 

andámos na faina toda a noite e não 
apanhámos nada. Mas, já que o dizes, 

lançarei as redes». Eles assim fizeram e 
apanharam tão grande quantidade de 

peixes que as redes começavam a 

Terça-feira
8 de Fevereiro

S. Escolástica
Quinta-feira

10 de Fevereiro

Nossa Senhora de Lurdes
Sexta-feira

11 de Fevereiro

Podes voltar para casa, 
porque o demónio já 
saiu da tua filha». Ela 

voltou para casa e 
encontrou a criança 
deitada na cama. O 

demónio tinha saído. 
(Marcos 7)

Trouxeram-Lhe então um surdo 
que mal podia falar e 

suplicaram-Lhe que impusesse 
as mãos sobre ele. Jesus, 
afastando-Se com ele da 

multidão, meteu-lhe os dedos 
nos ouvidos e com saliva tocou-
lhe a língua. Depois, erguendo 

os olhos ao Céu, suspirou e 
disse-lhe: «Effathá», que quer 

dizer «Abre-te». Imediatamente 
se abriram os ouvidos do 

homem, soltou-se-lhe a prisão 
da língua e começou a falar 
correctamente. (Marcos 7)

peixes que as redes começavam a 
romper-se. (…) Ao ver o sucedido, Simão 

Pedro lançou-se aos pés de Jesus e 
disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, 

que sou um homem pecador». Na 
verdade, o temor tinha-se apoderado dele 

e de todos os seus companheiros, por 
causa da pesca realizada. Isto mesmo 

sucedeu a Tiago e a João, filhos de 
Zebedeu, que eram companheiros de 

Simão. Jesus disse a Simão: «Não temas. 
Daqui em diante serás pescador de 

homens». Tendo conduzido os barcos 
para terra, eles deixaram tudo e seguiram 

Jesus.(Lucas 5)

Os fariseus e os escribas 
perguntaram a Jesus: «Porque não 

seguem os teus discípulos a tradição 
dos antigos, e comem sem lavar as 

mãos?». Jesus respondeu-lhes: 
«Bem profetizou Isaías a respeito de 

vós, hipócritas, como está escrito: 
‘Este povo honra-Me com os lábios, 

mas o seu coração está longe de 
Mim. (Marcos 7)
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