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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, 
no sábado seguinte, entrou na 

sinagoga e começou a ensinar, todos se 
maravilhavam com a sua doutrina, 

porque os ensinava com autoridade e 
não como os escribas.  (Marcos 1)

Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem 
tem na terra o poder de perdoar os pecados, 

‘Eu te ordeno – disse Ele ao paralítico – 
levanta-te, toma a tua enxerga e vai para 
casa’». O homem levantou-se, tomou a 

enxerga e saiu diante de toda a gente, de 
modo que todos ficaram maravilhados e 

glorificavam a Deus, dizendo: «Nunca vimos 
coisa assim». (Marcos 2)

Naquele tempo, Jesus saiu da 
sinagoga e foi, com Tiago e João, a 
casa de Simão e André. A sogra de 
Simão estava de cama com febre e 

logo Lhe falaram dela. Jesus 
aproximou-Se, tomou-a pela mão e 
levantou-a. A febre deixou-a e ela 
começou a servi-los. (Marcos 1)

Irmãos: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais 
cortante que uma espada de dois gumes: ela 
penetra até ao ponto de divisão da alma e do 
espírito, das articulações e medulas, e é capaz 
de discernir os pensamentos e intenções do 
coração. Por isso não há criatura que possa 

fugir à sua presença: tudo está patente e 
descoberto aos olhos d’Aquele a quem 
devemos prestar contas. (Hebreus 4)

Naquele tempo, veio ter com Jesus um 
leproso. Prostrou-se de joelhos e 

suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-
me». Jesus, compadecido, estendeu a 
mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica 

limpo». No mesmo instante o deixou a 
lepra e ele ficou limpo. (Marcos 1)Depois de João ter sido preso, Jesus 

partiu para a Galileia e começou a 
proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: 

«Cumpriu-se o tempo e está próximo o 
reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai 

no Evangelho». Caminhando junto ao 
mar da Galileia, viu Simão e seu irmão 
André, que lançavam as redes ao mar, 
porque eram pescadores. Disse-lhes 
Jesus: «Vinde comigo e farei de vós 

pescadores de homens». Eles deixaram 
logo as redes e seguiram-n’O. (Marcos 1)
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