
A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Todo o espírito que confessa 
a Jesus Cristo feito homem é 

de Deus; e todo o espírito 
que não confessa a Jesus não 

é de Deus. (1 João 3)

Todo o que nasceu de Deus 
vence o mundo. E esta é a 

vitória que venceu o mundo: 
a nossa fé. (1 João 4)

Caríssimos: Esta é a confiança 
que temos em Deus: se Lhe 

pedirmos alguma coisa 
segundo a sua vontade, Ele 

escuta-nos. (1 João 5)

Deus deu-nos a vida eterna e 
esta vida está em seu Filho. 

Quem tem o Filho tem a vida, 
quem não tem o Filho de Deus 

não tem a vida. (1 João 5)

Virão adorar-Vos, 
Senhor, todos os povos 

da terra. (Salmo 71)

Tinha Jesus nascido em Belém 
da Judeia, nos dias do rei 

Herodes, quando chegaram a 
Jerusalém uns Magos vindos 

do Oriente. «Onde está – 
perguntaram eles – o rei dos 
judeus que acaba de nascer? 
Nós vimos a sua estrela no 

Oriente e viemos adorá-l’O».  
(Mateus 2)
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Assim se manifestou o 
amor de Deus para 

connosco: Deus enviou ao 
mundo o seu Filho 

Unigénito, para que 
vivamos por Ele.  (1 João 4)

7 de Janeiro 9 de Janeiro
5 de Janeiro

TEMPO DO NATAL - da Epifania ao Baptismo de Jesus 
2021
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

4 de Janeiro

Domingo 
3 de Janeiro 

Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi 
baptizado por João no rio Jordão. 

Ao subir da água, viu os céus 
rasgarem-se e o Espírito, como uma 
pomba, descer sobre Ele. E dos céus 

ouviu-se uma voz: «Tu és o meu 
Filho muito amado, em Ti pus toda 
a minha complacência». (Marcos 1)
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