
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Como sabemos, irmãos,
Aquele que ressuscitou o 

Senhor Jesus também nos há-
de ressuscitar com Jesus e nos 

levará convosco para junto 
d’Ele. (Coríntios 4)

Celebremos os louvores dos 
homens ilustres, dos nossos 
antepassados através das 

gerações. O Senhor realizou 
neles a sua glória, a sua 

grandeza desde os tempos 
mais antigos. (Ben-Sirá 44)

DOMINGO
31 de Outubro

Irmãos: Não devais a ninguém 
coisa alguma, a não ser o amor 
de uns para com os outros, pois, 
quem ama o próximo cumpre a 

lei. (Romanos 13)

faço o que diz a 
Escritura: «Hão-de vê-l’O 
aqueles a quem não foi 

anunciado e conhecê-l’O 
os que d’Ele não ouviram 

falar». (Romanos 15)

Tempo comum – Ano B
Semana XXXI

Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 
vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 

disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 

(Mateus 5)

«Quem de vós, que possua cem ovelhas e 
tenha perdido uma delas, não deixa as 

outras noventa e nove no deserto, para ir à 
procura da que anda perdida, até a 

encontrar? Quando a encontra, põe-na 
alegremente aos ombros e, ao chegar a 
casa, chama os amigos e vizinhos e diz-

lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei 
a minha ovelha perdida’. (Lucas 15)

Quarta-feira
3 de Novembro

Sexta-feira
5 de Novembro

S. Nuno de Santa Maria
Sábado

6 de Novembro

S. Carlos Borromeu
Quinta-feira

 4 de Novembro

TODOS OS SANTOS
Segunda-feira
1 de Novembro

Comemoração de 
Todos os Fiéis Defuntos

Terça-feira
2 de Novembro

Naquele tempo, aproximou-se de 
Jesus um escriba e perguntou-Lhe: 

«Qual é o primeiro de todos os 
mandamentos?». Jesus 

respondeu: «O primeiro é este: 
‘Escuta, Israel: O Senhor nosso 

Deus é o único Senhor. Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, com toda a tua alma, com 
todo o teu entendimento e com 

todas as tuas forças’. O segundo é 
este: ‘Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo’. Não há nenhum 
mandamento maior que estes». 

(Marcos 12)
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