
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

DOMINGO
14 de Novembro

Tempo comum – Ano B
Semana XXXIII S. Isabel da Hungria

Quarta-feira
17 de Novembro

Sábado
20 de Novembro

Segunda-feira
15 de Novembro

‘o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaac e o Deus de Jacob’. Não é 

um Deus de mortos, mas de 
vivos, porque para Ele todos 

estão vivos». (Lucas 20)

Protegei-me à sombra das vossas asas,
longe dos ímpios que me fazem 

violência. Senhor, mereça eu contemplar 
a vossa face e ao despertar saciar-me 

com a vossa imagem. (Salmo 16)

Sexta-feira
19 de Novembro

20 de Novembro

Quinta-feira
18 de Novembro

Terça-feira
16 de Novembro

Aprendei a parábola da figueira: 
quando os seus ramos ficam tenros 

e brotam as folhas, sabeis que o 

«Que queres que Eu te faça?». Ele 
respondeu-Lhe: «Senhor, que eu veja». 

Disse-lhe Jesus: «Vê. A tua fé te salvou». 
No mesmo instante ele recuperou a vista e 
seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o 

sucedido, todo o povo deu louvores a 
Deus. (Lucas 18)

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

«Zaqueu, desce depressa, 
que Eu hoje devo ficar em tua 

casa». Ele desceu 
rapidamente e recebeu Jesus 

com alegria. (Lucas 19)

Jesus ensinava todos os dias no 
templo. Os príncipes dos 

sacerdotes, os escribas e os chefes 
do povo procuravam dar Lhe a 
morte, mas não encontravam o 
modo de o fazer, porque todo o 

povo ficava maravilhado quando O 
ouvia. (Lucas 19)

Naquele tempo, quando Jesus Se 
aproximou de Jerusalém, ao ver a 
cidade, chorou sobre ela e disse: 

«Se ao menos hoje conhecesses o 
que te pode dar a paz! Mas não. 

Está escondido a teus olhos. 
(Lucas 19)

e brotam as folhas, sabeis que o 
Verão está próximo. Assim também, 

quando virdes acontecer estas 
coisas, sabei que o Filho do homem 
está perto, está mesmo à porta. Em 
verdade vos digo: Não passará esta 

geração sem que tudo isto 
aconteça. Passará o céu e a terra, 

mas as minhas palavras não 
passarão. Quanto a esse dia e a 
essa hora, ninguém os conhece: 

nem os Anjos do Céu, nem o Filho; 
só o Pai». (Marcos 13)


