
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Eu te ordeno – disse Ele ao paralítico – 
levanta-te, toma a tua enxerga e vai 

para casa». Logo ele se levantou à vista 
de todos, tomou a enxerga em que 

estivera deitado e foi para casa, dando 
glória a Deus. (Lucas 5)

«Em verdade vos digo 
que, entre os nascidos 

de mulher, não apareceu 
ninguém maior do que 

João Baptista. Mas o 
mais pequeno no reino 

dos Céus é maior do que 
ele. (Mateus 11)

Felizes os que te viram e 
os que morreram no 

amor, porque também 
nós certamente 

viveremos. (Ben-Sirá 48) 

Feliz o homem que não segue 
o conselho dos ímpios, não se 

detém no caminho dos 
pecadores nem toma parte na 
reunião dos maldizentes; mas 

antes se compraz na lei do 
Senhor e nela medita dia e 

noite. (Salmo 1)

«A quem Me comparareis que seja 
semelhante a Mim? – diz o Deus Santo – 
Erguei os olhos para o alto e olhai. Quem 

criou estas estrelas? Aquele que as conta e as 
faz marchar como um exército e as chama a 

todas pelos seus nomes. (Isaías 40)

Está escrito no profeta Isaías: «Vou 
enviar à tua frente o meu mensageiro, 

que preparará o teu caminho. Uma 
voz clama no deserto: ‘Preparai o 

caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas’». Apareceu João Baptista no 
deserto, a proclamar um baptismo de 
penitência para remissão dos pecados. 

(Marcos 1)

Domingo II
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S. Ambrósio 9 de Dezembro

11 de Dezembro

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a 

uma Virgem desposada com um homem 
chamado José, que era descendente de David. O 
nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde 
ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 

Senhor está contigo». (Lucas 1)

IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA
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