
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Ó Virgem Santíssima do Pilar, 
sede sempre minha mãe 

Protetora
durante toda minha vida e na 

hora da minha morte.
Nossa Senhora do Pilar, 

Rogai por nós!

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «A todo 

aquele que Me tiver 
reconhecido diante dos 

homens também o Filho do 
homem o reconhecerá diante 

dos Anjos de Deus. Mas quem 
Me tiver negado diante dos 
homens será negado diante 

dos Anjos de Deus. (Lucas 12)

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a 
caminho, quando um homem se 

aproximou correndo, ajoelhou diante 
d’Ele e perguntou- Lhe: «Bom Mestre, 
que hei-de fazer para alcançar a vida 
eterna?». Jesus respondeu: «Porque 

Me chamas bom? Ninguém é bom 
senão Deus. Tu sabes os 

mandamentos: Não mates; não 
cometas adultério; não roubes; não 

levantes falso testemunho; não 
cometas fraudes; honra pai e mãe’». O 
homem disse a Jesus: «Mestre, tudo 

isso tenho eu cumprido desde a 
juventude». Jesus olhou para ele com 
simpatia e respondeu: «Falta-te uma 

coisa: vai vender o que tens, dá o 
dinheiro aos pobres e terás um tesouro 

no Céu. Depois, vem e segue-Me». 
(Marcos 10)

DOMINGO
10 de Outubro

 Jesus respondeu: «Ai de vós também, 
doutores da lei, porque impondes aos 

homens fardos insuportáveis e vós próprios 
nem com um só dedo tocais nesses 

fardos!». (Lucas 11)

Também o Espírito Santo 
vem em auxílio da nossa 

fraqueza, porque não 
sabemos o que pedir nas 
nossas orações; mas o 

próprio Espírito intercede 
por nós com gemidos 

inefáveis. (Romanos 8)

Tempo comum – Ano B
Semana XXVIII

Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por Ele 
recebemos a graça e a missão de 

apóstolo, a fim de levarmos todos os 
gentios a obedecerem à fé, para honra do 
seu nome, dos quais fazeis parte também 

vós, chamados por Jesus Cristo. 
(Romanos 1)

Irmãos: Independentemente da 
Lei de Moisés, manifestou-se 

agora a justiça de Deus, de que 
dão testemunho a Lei e os 

Profetas; porque a justiça de 
Deus vem pela fé em Jesus 
Cristo, para todos e sobre 

todos os crentes. (Romanos 3)

Quarta-feira
13 de Outubro

S. Teresa de Jesus
Sexta-feira

15 de Outubro

Sábado
16 de Outubro

Quinta-feira
 14 de Outubro

S. João XXIII
Segunda-feira
11 de Outubro

Nossa Senhora do Pilar
12 de Outubro
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