
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Mostrai-me, Senhor, os vossos 
caminhos, ensinai-me as vossas 

veredas. Guiai-me na vossa verdade 
e ensinai-me, porque Vós sois Deus, 

meu Salvador. (Salmo 24)

Jacob gerou José, esposo de 
Maria, da qual nasceu Jesus, 
chamado Cristo. Assim, todas 

estas gerações são: de Abraão a 
David, catorze gerações; de 

David ao desterro de Babilónia, 
catorze gerações; do desterro de 

Babilónia até Cristo, catorze 
gerações. (Mateus 1)

«Não temas, Zacarias, porque a tua 
súplica foi atendida. Isabel, tua 

esposa, dar-te-á um filho, ao qual 
porás o nome de João. Será para ti 
motivo de grande alegria e muitos 

hão-de alegrar-se com o seu 
nascimento, porque será grande 
aos olhos do Senhor. (Lucas 1)

«José, filho de David, não temas 
receber Maria, tua esposa, pois 
o que nela se gerou é fruto do 

Espírito Santo. Ela dará à luz um 
Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o povo 
dos seus pecados». (Mateus 1)

Ao chegarem junto de Jesus, os homens 
disseram-Lhe: «João Baptista mandou-nos 

perguntar-Te: ‘És Tu Aquele que havia de vir 
ou devemos esperar outro?’» (Lucas 7)

«Então, porque baptizas, se não és o 
Messias, nem Elias, nem o Profeta?». 
João respondeu-lhes: «Eu baptizo na 

água, mas no meio de vós está 
Alguém que não conheceis: Aquele 
que vem depois de mim, a quem eu 
não sou digno de desatar a correia 

das sandálias». (João 1)
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João Baptista veio até vós, 
ensinando-vos o caminho da 

justiça, e não acreditastes 
nele; mas os publicanos e as 

mulheres de má vida 
acreditaram. (Mateus 21)
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