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Como suspira o veado pelas 
correntes das águas,

assim minha alma suspira por Vós, 
Senhor. Minha alma tem sede de 

Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face de 

Deus?  (Salmo 41)

Assim fala o Senhor: «Foi 
isto que ordenei ao meu 
povo: ‘Escutai a minha 
voz, e Eu serei o vosso 

Deus e vós sereis o meu 
povo. Segui sempre o 

caminho que vou indicar-
vos e sereis felizes’. 

(Jeremias 7)

todo aquele que se exalta 
será humilhado e quem se 

humilha será exaltado». 
(Lucas 18)

Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 
Maria, porque encontraste 

graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um 
Filho, a quem porás o nome 

de Jesus. (Lucas 1)

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Não penseis que 
vim revogar a Lei ou os Profetas; 
não vim revogar, mas completar. 

(Mateus 5)

Jesus disse então a seguinte parábola: 
«Certo homem tinha uma figueira 

plantada na sua vinha. Foi procurar os 
frutos que nela houvesse, mas não os 
encontrou. Disse então ao vinhateiro: 

‘Há três anos que venho procurar frutos 
nesta figueira e não os encontro. Deves 

cortá-la. Porque há-de estar ela a 
ocupar inutilmente a terra?’. Mas o 
vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, 

deixa-a ficar ainda este ano, que eu, 
entretanto, vou cavar-lhe em volta e 
deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar 

frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar 
no próximo ano». (Lucas 13)

DOMINGO III
20 de Março

Naquele tempo, Pedro 
aproximou-se de Jesus e 

perguntou-Lhe: «Se meu irmão 
me ofender, quantas vezes 

deverei perdoar-lhe? Até sete 
vezes?» Jesus respondeu: «Não 
te digo até sete vezes, mas até 
setenta vezes sete. (Mateus 18)

Segunda-feira
21 de Março

Terça-feira
22 de Março

Quinta-feira 
24 de Março

ANUNCIAÇÃO 
DO SENHOR

Sexta-feira, 25 de Março

Sábado
26 de Março

Semana III | Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada Quarta-feira

23 de Março

A MINHA ORAÇÃO A JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUSTerceira
 Semana
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