
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Assim fala o Senhor do Universo: 
Virão de novo a Jerusalém povos e 
habitantes de grandes cidades. Os 
habitantes de uma cidade irão dizer 

aos habitantes da outra: «Vamos 
implorar a benevolência do Senhor, 

vamos procurar o Senhor do Universo. 
Eu também irei». (Zacarias 8)

«Vou enviar um Anjo à 
tua frente, para que te 
proteja no caminho e 
te conduza ao lugar 
que preparei para ti. 

(Êxodo 23)

Naquele tempo, João disse a Jesus: 
«Mestre, nós vimos um homem a expulsar 
os demónios em teu nome e procurámos 

impedir-lho, porque ele não anda 
connosco». Jesus respondeu: «Não o 

proibais; porque ninguém pode fazer um 
milagre em meu nome e depois dizer mal 

de Mim. Quem não é contra nós é por nós. 
Quem vos der a beber um copo de água, 

por serdes de Cristo, em verdade vos digo 
que não perderá a sua recompensa. 

(Marcos 9)

DOMINGO
26 de Setembro

Travou-se um combate no Céu:
Miguel e os seus Anjos lutaram contra o 

Dragão. O Dragão e os seus anjos lutaram 
também, mas foram derrotados

e perderam o seu lugar no Céu para 
sempre. (Apocalipse 12)

Jesus chamou uma criança, 
colocou-a no meio deles e 
disse-lhes: «Em verdade 

vos digo: Se não vos 
converterdes e não vos 

tornardes como as crianças, 
não entrareis no reino dos 

Céus. (Mateus 18)

Tempo comum – Ano B
Semana XXVI

É por Ele que vós estais em Cristo Jesus, o 
qual Se tornou para nós sabedoria de 

Deus, justiça, santidade e redenção. Deste 
modo, conforme está escrito, «quem se 

gloria deve gloriar-se no Senhor». 
(Coríntios1)

Toda a Escritura, inspirada por 
Deus, é útil para ensinar, 

persuadir, corrigir e formar 
segundo a justiça. Assim o homem 

de Deus será perfeito, bem 
preparado para todas as boas 

obras.(Timóteo 3)

S. Miguel, S. Gabriel e 
S. Rafael, Arcanjos

Quarta-feira, 29 de Setembro

S. Teresa do 
Menino Jesus

Sexta-feira, 1 de Outubro

Santos Anjos da Guarda
Sábado, 2 de Outubro

S. Jerónimo
Quinta-feira

 30 de Setembro

S. Vicente de Paulo
Segunda-feira

27 de Setembro

Terça-feira
28 de Setembro

O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA


	Slide 1

