
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Não sabeis que sois templo de 
Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vós? Se alguém 
destrói o templo de Deus, Deus 
o destruirá. Porque o templo de 
Deus é santo e vós sois esse 

templo. (Coríntios 3)

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)

Naquele tempo, Jesus sentou-Se 
em frente da arca do tesouro a 

observar como a multidão deitava o 
dinheiro na caixa. Muitos ricos 

deitavam quantias avultadas. Veio 
uma pobre viúva e deitou duas 
pequenas moedas, isto é, um 
quadrante. Jesus chamou os 
discípulos e disse-lhes: «Em 

verdade vos digo: Esta pobre viúva 
deitou na caixa mais do que todos 
os outros. Eles deitaram do que 
lhes sobrava, mas ela, na sua 

pobreza, ofereceu tudo o que tinha, 
tudo o que possuía para viver». 

(Marcos 12)

DOMINGO
7 de Novembro

Jesus, tomando a palavra, disse: «Não 
foram dez os que ficaram curados? Onde 
estão os outros nove? Não se encontrou 

quem voltasse para dar glória a Deus 
senão este estrangeiro?». E disse ao 
homem: «Levanta-te e segue o teu 

caminho; a tua fé te salvou». (Lucas 17)

Os céus proclamam a 
glória de Deus

e o firmamento anuncia a 
obra das suas mãos.

O dia transmite ao outro 
esta mensagem

e a noite a dá a conhecer 
à outra noite. (Salmo 18)

Tempo comum – Ano B
Semana XXXII

Os Apóstolos disseram ao Senhor: «Aumenta a 
nossa fé». O Senhor respondeu: «Se tivésseis fé 

como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: 
‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela vos 

obedeceria». (Lucas 17)

Senhor, quando é que Te vimos com fome 
e Te demos de comer, ou com sede e Te 

demos de beber? 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)

S. Leão Magno
Quarta-feira

10 de Novembro

S. Josafat
Sexta-feira

12 de Novembro

Sábado
13 de Novembro

S. Martinho de Tours
Quinta-feira

 11 de Novembro

Segunda-feira
8 de Novembro

Dedicação da 
Basílica de Latrão

Terça-feira
9 de Novembro
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