
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para 
rezar e passou a noite em oração a Deus. 

Quando amanheceu, chamou os discípulos 
e escolheu doze entre eles, a quem deu o 
nome de apóstolos: Simão, a quem deu 
também o nome de Pedro, e seu irmão 

André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu, 
Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e 

Simão, chamado o Zelota; Judas, irmão de 
Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o 

traidor. (Lucas 6)

aquele que ouve as minhas 
palavras e não as põe em 
prática é semelhante a um 

homem que construiu a casa 
sobre a terra, sem alicerces. A 
torrente irrompeu contra aquela 

casa, que imediatamente 
desabou; e foi grande a sua 

ruína».(Lucas 6)

Naquele tempo, Jesus deixou de novo a 
região de Tiro e, passando por Sidónia, 

veio para o mar da Galileia, 
atravessando o território da Decápole. 

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: «Efatá», que quer dizer «Abre-

te». Imediatamente se abriram os 
ouvidos do homem, soltou-se-lhe a 
prisão da língua e começou a falar 

correctamente. Jesus recomendou que 
não contassem nada a ninguém. Mas, 
quanto mais lho recomendava, tanto 

mais intensamente eles o apregoavam. 
Cheios de assombro, diziam: «Tudo o 
que faz é admirável: faz que os surdos 

oiçam e que os mudos falem».(Marcos 7)

DOMINGO
5 de Setembro

Como podes dizer a teu 
irmão: ‘Irmão, deixa-me 
tirar o argueiro que tens 
na vista’, se tu não vês a 
trave que está na tua? 

Hipócrita, tira primeiro a 
trave da tua vista e então 

verás bem para tirar o 
argueiro da vista do teu 

irmão». (Lucas 6)

Tempo comum – Ano B
Semana XXIII

«Eu pergunto-vos se é permitido ao sábado 
fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-

la». Então olhou para todos à sua volta e 
disse ao homem: «Estende a mão». Ele assim 

fez e a mão ficou curada. (Lucas 6)

Acima de tudo, revesti-
vos da caridade, que é o 

vínculo da perfeição. 
Reine em vossos 

corações a paz de Cristo, 
à qual fostes chamados 

para formar um só corpo. 
(Colossenses 3) 

Natividade da 
Virgem Santa Maria

Quarta-feira
8 de Setembro

Sexta-feira
10 de Setembro

Sábado
11 de Setembro

Quinta-feira
 9 de Setembro

Segunda-feira
6 de Setembro

Terça-feira
7 de Setembro

Eu confiei na vossa bondade,
o meu coração alegra-se com a 
vossa salvação. E cantarei ao 
Senhor pelo bem que me fez. 

(Salmo 12)
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