
TEMPO DO NATAL – antes da Epifania

Porque a Vida manifestou-Se
e nós vimos e damos testemunho 
dela. Nós vos anunciamos a Vida 

eterna, que estava junto do Pai e nos 
foi manifestada. (1 João 1)

Cumpridas todas as prescrições da Lei do 
Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua 

cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia e 
tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria. 

E a graça de Deus estava com Ele. (Lucas 2)

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se 
apressadamente para Belém e 

encontraram Maria, José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O 

viram, começaram a contar o que lhes 
tinham anunciado sobre aquele Menino. 
E todos os que ouviam admiravam-se do 

que os pastores diziam. Maria 
conservava todos estes acontecimentos, 
meditando-os em seu coração. (Lucas 2)

No princípio era o 
Verbo e o Verbo estava 

com Deus e o Verbo 
era Deus. (João 1)

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 (Lucas 2)

Os pais de Jesus iam todos os anos a 
Jerusalém, pela festa da Páscoa. 

Quando Ele fez doze anos, subiram 
até lá, como era costume nessa festa. 
Quando eles regressavam, passados 
os dias festivos, o Menino Jesus ficou 
em Jerusalém, sem que seus pais o 
soubessem. Julgando que Ele vinha 

na caravana, fizeram um dia de 
viagem e começaram a procurá-l’O 

entre os parentes e conhecidos. Não 
O encontrando, voltaram a Jerusalém, 

à sua procura. Passados três dias, 
encontraram-n’O no templo, sentado 
no meio dos doutores, a ouvi-los e a 

fazer-lhes perguntas. (…) Teu pai e eu 
andávamos aflitos à tua procura». 

Jesus respondeu-lhes: «Porque Me 
procuráveis? Não sabíeis que Eu 

devia estar na casa de meu Pai?». 
(Lucas 2)

Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José

DOMINGO 
26 de Dezembro

Quando Herodes percebeu que 
fora iludido pelos Magos, 

encheu-se de grande furor e 
mandou matar em Belém e no 
seu território todos os meninos 

de dois anos ou menos, 
conforme o tempo que os Magos 
lhe tinham indicado. (Mateus 2)

S. João, Apóstolo 
Segunda-feira

27 de Dezembro

Santos Inocentes
Terça-feira

28 de Dezembro
Quinta-feira

30 de Dezembro

Sexta-feira
31 de Dezembro

Santa Maria, 
Mãe de Deus

1 de Janeiro

Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada Quarta-feira

29 de Dezembro

A MINHA ORAÇÃO A JESUS
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