
Tempo comum

Naquele tempo, Jesus começou a 
ensinar de novo à beira mar. Veio 
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O MEU DESENHO PARA JESUS

Em verdade vos digo: Tudo será perdoado 
aos filhos dos homens: os pecados e 
blasfémias que tiverem proferido; mas 

quem blasfemar contra o Espírito Santo 
nunca terá perdão: será réu de pecado 

eterno». (Marcos 3)

Jesus levantou-Se, falou ao 
vento imperiosamente e disse ao 
mar: «Cala-te e está quieto». O 
vento cessou e fez-se grande 

bonança. Depois disse aos 
discípulos: «Porque estais tão 
assustados? Ainda não tendes 

fé?». (Marcos 4)

ensinar de novo à beira mar. Veio 
reunir-se junto d’Ele tão grande 

multidão que teve de subir para um 
barco e sentar-Se, enquanto a multidão 
ficava em terra, junto ao mar. Ensinou-
lhes então muitas coisas em parábolas. 

Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a 
força do Espírito, e a sua fama propagou-se por 

toda a região. Ensinava nas sinagogas e era 
elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde 

Se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou 
na sinagoga a um sábado e levantou-Se para 
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Disse-lhes também: 
«Prestai atenção ao que 

ouvis: Com a medida com 
que medirdes vos será 

medido e ainda vos será 
acrescentado. Pois àquele 
que tem dar-se-lhe-á, mas 
àquele que não tem até o 
que tem lhe será tirado». 

(Marcos 4)

fé?». (Marcos 4)

Naquele tempo, disse 
Jesus à multidão: «O reino 

de Deus é como um 
homem que lançou a 

semente à terra. Dorme e 
levanta-se, noite e dia, 
enquanto a semente 

germina e cresce, sem ele 
saber como. (Marcos 4)

na sinagoga a um sábado e levantou-Se para 
fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro do 

profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a 
passagem em que estava escrito: «O Espírito 

do Senhor está sobre mim, porque Ele me 
ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele 
me enviou a proclamar a redenção aos cativos 
e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos 

oprimidos e a proclamar o ano da graça do 
Senhor». Depois enrolou o livro, entregou-o ao 
ajudante e sentou-Se. Estavam fixos em Jesus 
os olhos de toda a sinagoga. Começou então a 

dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura que acabais de ouvir». 

(Lucas 1)

‘Saulo, Saulo, porque 
Me persegues?’.

Eu perguntei: ‘Quem és 
Tu, Senhor?’.

E Ele respondeu-me:
‘Eu sou Jesus Nazareno, 

a quem tu persegues’. 
(Actos dos Apóstolos 22)
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