
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Aparecendo como homem,
humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte

e morte de cruz. (Filipenses 2)

A semente que caiu em boa 
terra são aqueles que ouviram 

a palavra com um coração 
nobre e generoso, a conservam 

e dão fruto pela sua 
perseverança». (Lucas 8)

Naquele tempo, Jesus partiu com os 
seus discípulos para as povoações de 

Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes 
esta pergunta: «Quem dizem os homens 
que Eu sou?». Eles responderam: «Uns 

dizem João Baptista; outros, Elias; e 
outros, um dos profetas». Jesus então 

perguntou-lhes: «E vós, quem dizeis que 
Eu sou?». Pedro tomou a palavra e 

respondeu: «Tu és o Messias». 
(Marcos 8)

DOMINGO
12 de Setembro

Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua 
Mãe: «Este Menino foi estabelecido para que 
muitos caiam ou se levantem em Israel e para 

ser sinal de contradição; – e uma espada 
trespassará a tua alma – assim se revelarão os 
pensamentos de todos os corações». (Lucas 

2)

Pratica a justiça e a 
piedade, a fé e a caridade, 

a perseverança e a 
mansidão. Combate o bom 
combate da fé, conquista a 

vida eterna, para a qual 
foste chamado e sobre a 

qual fizeste tão bela 
profissão de fé perante 

numerosas testemunhas. 
(Timóteo 6)

Tempo comum – Ano B
Semana XXIV

«Não Te incomodes, Senhor, pois não mereço 
que entres em minha casa, nem me julguei 

digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e 
o meu servo será curado. (Lucas 7)

Depois disse à mulher: «Os teus 
pecados estão perdoados». Então 

os convivas começaram a dizer 
entre si: «Quem é este homem, que 

até perdoa os pecados?». Mas 
Jesus disse à mulher: «A tua fé te 

salvou. Vai em paz». (Lucas 7)

Virgem Santa Maria 
das Dores

Quarta-feira
15 de Setembro

Sexta-feira
17 de Setembro

Sábado
18 de Setembro

S. Cornélio e 
S. Cipriano
Quinta-feira

 16 de Setembro

S. João Crisóstomo
Segunda-feira

13 de Setembro

Exaltação da Santa Cruz 
Terça-feira

14 de Setembro

O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA
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