
O MEU DESENHO PARA JESUS

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

 «Bendita és tu entre 
as mulheres e bendito 

é o fruto do teu ventre. 
(Lucas 1)

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 

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

Estêvão, cheio do 
Espírito Santo, de olhos 

fitos no Céu, viu a 
glória de Deus e Jesus 
de pé à sua direita e 

exclamou: «Vejo o Céu 
aberto e o Filho do 

homem de pé à direita 
de Deus». (Actos 6)

E o Verbo fez-Se carne e 
habitou entre nós. Nós vimos a 
sua glória, glória que Lhe vem 
do Pai como Filho Unigénito, 
cheio de graça e de verdade. 

(João 1)

Naquele tempo, chegou 
a altura de Isabel ser 

mãe e deu à luz um filho. 
Os seus vizinhos e 

parentes souberam que 
o Senhor lhe tinha feito 
tão grande benefício e 
congratularam-se com 

ela. (Lucas 1)

 «O Espírito Santo virá 
sobre ti e a força do 

Altíssimo te cobrirá com a 
sua sombra. Por isso o 

Santo que vai nascer será 
chamado Filho de Deus. (…) 

porque a Deus nada é 
impossível». Maria disse 
então: «Eis a escrava do 
Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra». 

(Lucas 1)
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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. (Lucas 1)
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