
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Naquele tempo, Jesus ia a 
passar, quando viu um homem 
chamado Mateus, sentado no 

posto de cobrança dos 
impostos, e disse-lhe: «Segue-
Me». Ele levantou-se e seguiu 

Jesus. (Mateus 9)

Escutai, ó povos, a palavra do 
Senhor, e anunciai-a às ilhas 

distantes: Aquele que dispersou 
Israel vai reuni-lo e guardá-lo 

como um pastor ao seu 
rebanho. (Jeremias 31)

Então, Jesus sentou-Se, chamou os 
Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o 

primeiro será o último de todos e o 
servo de todos». E, tomando uma 
criança, colocou-a no meio deles, 

abraçou-a e disse-lhes: «Quem receber 
uma destas crianças em meu nome é a 

Mim que recebe; e quem Me receber 
não Me recebe a Mim, mas Àquele que 

Me enviou».(Marcos 9)

DOMINGO
19 de Setembro

«Não leveis nada para o caminho: nem cajado, 
nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e não 
leveis duas túnicas. Quando entrardes em 

alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se 
alguns não vos receberem, ao sair dessa 
cidade, sacudi o pó dos vossos pés, como 

testemunho contra eles». Os Apóstolos 
partiram e foram de terra em terra a anunciar a 

boa nova e a realizar curas por toda a parte. 
(Lucas 9)

«O Filho do homem tem 
de sofrer muito, ser 

rejeitado pelos anciãos, 
pelos príncipes dos 
sacerdotes e pelos 

escribas; tem de ser morto 
e ressuscitar ao terceiro 

dia».(Lucas 9)

Tempo comum – Ano B
Semana XXV

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
«Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir 

com uma vasilha ou a colocar debaixo da 
cama, mas coloca-a num candelabro, para 
que os que entram vejam a luz. (Lucas 8)

Irmãos: Longe de mim gloriar-me,
a não ser na cruz de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, pela qual o mundo 
está crucificado para mim

e eu para o mundo. (Gálatas 6)
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