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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

A MINHA ORAÇÃO A JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

Disse-lhes então Jesus: 
«Não temais. Ide avisar os 
meus irmãos que devem 
ir para a Galileia. Lá Me 

verão». (Mateus 28)

13 de Abril

16 de Abril

Abriu-lhes então o entendimento para 
compreenderem as Escrituras e disse-

lhes: «Assim está escrito que o Messias 
havia de sofrer e de ressuscitar dos 

mortos ao terceiro dia, e que havia de ser 
pregado em seu nome o arrependimento 

e o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém. Vós 

sois as testemunhas de todas estas 
coisas». (Lucas 24)

Disse-lhe Jesus: «Maria!» Ela 
voltou-se e respondeu em hebraico: 

«Rabuni!», que quer dizer: 
«Mestre!» Jesus disse-lhe: «Não Me 

detenhas, porque ainda não subi 
para o Pai. Vai ter com os meus 

irmãos e diz-lhes que vou subir para 
o meu Pai e vosso Pai, para o meu 

Deus e vosso Deus». (João 20) 17 de Abril

Dois dos discípulos de Jesus iam 
a caminho duma povoação 

chamada Emaús, que ficava a 
duas léguas de Jerusalém. 

Conversavam entre si sobre tudo 
o que tinha sucedido. Enquanto 

falavam e discutiam, Jesus 
aproximou-Se deles e pôs-Se 

com eles a caminho. Mas os seus 
olhos estavam impedidos de O 

reconhecerem. (Lucas 24)

 Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». 
Nenhum dos discípulos se atrevia a 

perguntar: «Quem és Tu?»: bem 
sabiam que era o Senhor. Então 

Jesus aproximou-Se, tomou o pão e 
deu-lho, fazendo o mesmo com o 
peixe. Foi esta a terceira vez que 

Jesus Se manifestou aos discípulos, 
depois de ter ressuscitado dos 

mortos. (João 21)

Mais tarde apareceu aos 
Onze, quando eles estavam 

sentados à mesa, e censurou-
os pela sua incredulidade e 
dureza de coração, porque 
não acreditaram naqueles 

que O tinham visto 
ressuscitado. E disse-lhes: 
«Ide por todo o mundo e 

proclamai o Evangelho a toda 
a criatura». (Marcos 16)

18 de Abril

15 de Abril

14 de Abril
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