
O MEU DESENHO PARA JESUS

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

O Anjo do Senhor apareceu em 
sonhos a José e disse-lhe: 

«Levanta-te, toma contigo o 
Menino e sua Mãe e foge para o 

Egipto; fica lá até que eu te 
diga, pois Herodes vai procurar 

o Menino para O matar». 
(Mateus 2)

No princípio era o Verbo e o 
Verbo estava com Deus e o Verbo 
era Deus. No princípio, Ele estava 
com Deus. Tudo se fez por meio 

d’Ele e sem Ele nada foi feito. 
N’Ele estava a vida e a vida era a 

luz dos homens. (João 1)

Os confins da terra 
puderam ver a salvação 

do nosso Deus. Aclamai o 
Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 
 (Salmo 97)

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se 
apressadamente para Belém e 

encontraram Maria, José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O 

viram, começaram a contar o que lhes 
tinham anunciado sobre aquele Menino. 

(…)  Maria conservava todos estes 
acontecimentos, meditando-os em seu 

coração. (Lucas 2)

Estava no templo uma profetiza, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. (…) Estando presente na mesma 

ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar 
acerca do Menino a todos os que esperavam a 

libertação de Jerusalém. (Lucas 2)

Ao chegarem os dias da 
purificação, segundo a Lei 
de Moisés, Maria e José 

levaram Jesus a Jerusalém, 
para O apresentarem ao 

Senhor. Cumpridas todas as 
prescrições da Lei do 

Senhor, voltaram para a 
Galileia, para a sua cidade 
de Nazaré. Entretanto, o 

Menino crescia, tornava-se 
robusto e enchia-Se de 
sabedoria. E a graça de 
Deus estava com Ele. 

(Lucas 2)

Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José

30 de 
Dezembro

Santa Maria, 
Mãe de Deus

1 de Janeiro

 Simeão recebeu-O em seus 
braços e bendisse a Deus, 

exclamando: «Agora, Senhor, 
segundo a vossa palavra, 

deixareis ir em paz o vosso servo, 
porque os meus olhos viram a 

vossa salvação  (Lucas 2)

31 de 
Dezembro

SS. Basílio 
Magno e Gregório 

de Nazianzo

29 de 
Dezembro
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