
Tempo comum
Semana XXXII

O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Naquele tempo, os fariseus 
perguntaram a Jesus quando viria 
o reino de Deus e Ele respondeu-
lhes, dizendo: «O reino de Deus 

não vem de maneira visível, nem 
se dirá: ‘Está aqui ou ali’; porque 
o reino de Deus está no meio de 

vós».  (Lucas 17)

Na verdade, manifestou-se a graça 
de Deus, fonte de salvação para 

todos os homens. Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e aos desejos 
mundanos para vivermos, no tempo 
presente, com temperança, justiça e 

piedade. (Tito 2)

«E Deus não havia de fazer justiça 
aos seus eleitos, que por Ele 

clamam dia e noite, e iria fazê-los 
esperar muito tempo? Eu vos digo 
que lhes fará justiça bem depressa. 

Mas quando voltar o Filho do 
homem, encontrará fé sobre a 

terra?» (Lucas 18)

Quem se afasta e não 
permanece na doutrina de 

Cristo não possui a Deus. Quem 
permanece na doutrina, esse 

possui o Pai e o Filho. (2 João 4)

Quando é que Te vimos peregrino e Te 
recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? 

Quando é que Te vimos doente ou na prisão e 
Te fomos ver?’. E o Rei lhes responderá: ‘Em 
verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a 

um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim 
o fizestes’». (Mateus 25)

‘Senhor, senhor, abre-nos a 
porta’. Mas ele respondeu: ‘Em 

verdade vos digo: Não vos 
conheço’. Portanto, vigiai, 

porque não sabeis o dia nem a 
hora». (Mateus 25)

Domingo
8 de Novembro

S. Leão Magno 13 de Novembro

S. Martinho de Tours

S. Josafat

14 de Novembro

Dedicação da 
Basílica de Latrão

«Tirai tudo isto daqui; não façais 
da casa de meu Pai casa de 

comércio». Os discípulos 
recordaram-se do que estava 

escrito: «Devora-me o zelo pela 
tua casa». (João 2)
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