
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: (…) Sede como 

homens que esperam o seu 
senhor voltar do casamento, para 
lhe abrirem logo a porta, quando 

chegar e bater. Felizes esses 
servos, que o senhor, ao chegar, 
encontrar vigilantes. (Lucas 12)

Quem poderá subir à 
montanha do Senhor? Quem 
habitará no seu santuário? O 
que tem as mãos inocentes e 

o coração puro, que não 
invocou o seu nome em vão 
nem jurou falso. (Salmo 23)

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e 
disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos 
que nos faças o que Te vamos pedir». 
Jesus respondeu-lhes: «Que quereis 
que vos faça?». Eles responderam: 

«Concede-nos que, na tua glória, nos 
sentemos um à tua direita e outro à tua 

esquerda». Disse-lhes Jesus: «Não 
sabeis o que pedis. Podeis beber o 
cálice que Eu vou beber e receber o 

baptismo com que Eu vou ser 
baptizado?». Eles responderam-Lhe: 
«Podemos». Então Jesus disse-lhes: 

«Bebereis o cálice que Eu vou beber e 
sereis baptizados com o baptismo com 
que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-
se à minha direita ou à minha esquerda 
não Me pertence a Mim concedê-lo; é 
para aqueles a quem está reservado». 

(Marcos 10)

DOMINGO
17 de Outubro

A quem muito foi dado, 
muito será exigido; a quem 
muito foi confiado, mais se 

lhe pedirá».(Lucas 12)

Jamais esquecerei os vossos 
decretos, porque neles me 
tendes dado a vida. A Vós 

pertenço, sede o meu auxílio, 
porque sempre quis seguir os 
vossos preceitos. (Salmo 118)

Tempo comum – Ano B
Semana XXIX

Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois 
discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a 
todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. 

E dizia-lhes: «A seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Pedi ao dono da seara que mande 

trabalhadores para a sua seara. (Lucas 10)

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Eu vim 

trazer o fogo à terra e que 
quero Eu senão que ele se 

acenda? Tenho de receber um 
baptismo e estou ansioso até 
que ele se realize. (Lucas 12)
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