
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

O Senhor respondeu-lhe: «Marta, 
Marta, andas inquieta e 

preocupada com muitas coisas, 
quando uma só é necessária. 

Maria escolheu a melhor parte, 
que não lhe será tirada». 

(Lucas 10)

Naquele tempo, enquanto 
Jesus falava à multidão, uma 

mulher levantou a voz no meio 
da multidão e disse: «Feliz 

Aquela que Te trouxe no seu 
ventre e Te amamentou ao seu 
peito». Mas Jesus respondeu: 

«Mais felizes são os que 
ouvem a palavra de Deus e a 
põem em prática». (Lucas 11)

Naquele tempo, aproximaram-se de 
Jesus uns fariseus para O porem à 

prova e perguntaram-Lhe: «Pode um 
homem repudiar a sua mulher?». Jesus 

disse-lhes: «Que vos ordenou 
Moisés?». Eles responderam: «Moisés 

permitiu que se passasse um 
certificado de divórcio, para se repudiar 
a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por 

causa da dureza do vosso coração que 
ele vos deixou essa lei. Mas, no 
princípio da criação, ‘Deus fê-los 

homem e mulher. Por isso, o homem 
deixará pai e mãe para se unir à sua 

esposa, e os dois serão uma só carne’. 
Deste modo, já não são dois, mas uma 

só carne. Portanto, não separe o 
homem o que Deus uniu». (Marcos 10)

DOMINGO
3 de Outubro

Naquele tempo, estava Jesus em oração 
em certo lugar. Ao terminar, disse-Lhe um 

dos discípulos: «Senhor, ensina-nos a orar, 
como João Baptista ensinou também os 

seus discípulos». (Lucas 11)

De todo o coração, 
Senhor, Vos quero louvar 
e contar todas as vossas 

maravilhas. Quero alegrar-
me e exultar em Vós,
quero cantar o vosso 

nome, ó Altíssimo.
 (Salmo 9)

Tempo comum – Ano B
Semana XXVII

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu 
Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, porque escondeste estas 
verdades aos sábios e inteligentes e 

as revelaste aos pequeninos. 
(Mateus 11)

«Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». 

(Lucas 1)

Quarta-feira
6 de Outubro

Sexta-feira
8 de Outubro

Sábado
9 de Outubro

Virgem Santa Maria 
do Rosário

Quinta-feira, 7 de Outubro

S. Francisco de Assis 
Segunda-feira
4 de Outubro

Terça-feira
5 de Outubro
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