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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

Disseram-Lhe então: «Que 
devemos nós fazer para praticar 
as obras de Deus?» Respondeu-

lhes Jesus: «A obra de Deus 
consiste em acreditar n’Aquele 

que Ele enviou». (João 6)

27 de Abril
29 de Abril

2 de Maio

Naquele tempo, disse 
Jesus à multidão: 

«Ninguém pode vir a Mim, 
se o Pai, que Me enviou, 

não o trouxer; e Eu 
ressuscitá-lo-ei no último 

dia. (João 6)

Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do 

céu e da terra,
porque escondeste estas 

verdades aos sábios e 
inteligentes

e as revelaste aos pequeninos. 
(Mateus 11)

30 de Abril

«Saulo, Saulo, porque Me 
persegues?». Ele perguntou: 
«Quem és Tu, Senhor?». O 
Senhor respondeu: «Eu sou 

Jesus, a quem tu persegues. (1 
Actos 9) 

Jesus disse aos Doze: 
«Também vós quereis ir 

embora?» Respondeu-Lhe 
Simão Pedro: «Para quem 
iremos, Senhor? Tu tens 

palavras de vida eterna. Nós 
acreditamos e sabemos que 

Tu és o Santo de Deus». 
(João 6)

1 de Maio

O pão de Deus é o que desce do 
Céu para dar a vida ao mundo». 
Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-
nos sempre desse pão». Jesus 

respondeu-lhes: «Eu sou o pão da 
vida: quem vem a Mim nunca 
mais terá fome, quem acredita 

em Mim nunca mais terá sede».
(João 6)

28 de Abril

Jesus entrou e ficou com eles. 
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, 
recitou a bênção, partiu-o e entregou-

lho. Nesse momento abriram-se-lhes os 
olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele 

desapareceu da sua presença. Disseram 
então um para o outro: «Não ardia cá 

dentro o nosso coração, quando Ele nos 
falava pelo caminho e nos explicava as 

Escrituras?». (Lucas 24)
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