
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Apesar de ser Filho, aprendeu a 
obediência no sofrimento e, tendo 

atingido a sua plenitude, tornou-Se para 
todos os que Lhe obedecem causa de 

salvação eterna, Ele que foi proclamado 
por Deus sumo sacerdote (Hebreus 5)

«De mim está escrito no 
livro da Lei que faça a 

vossa vontade.
Assim o quero, ó meu 

Deus, a vossa lei está no 
meu coração». (Salmo 39)

«O sábado foi feito para o 
homem e não o homem para 
o sábado. Por isso, o Filho do 

homem é também Senhor 
do sábado». (Marcos 2)

Naquele tempo, Jesus chegou 
a casa com os seus discípulos.

E de novo acorreu tanta 
gente, que eles nem sequer 
podiam comer. Ao saberem 
disto, os parentes de Jesus 

puseram-se a caminho para O 
deter, pois diziam: «Está fora 

de Si». (Marcos 3)

Então, olhando-os com indignação e 
entristecido com a dureza dos seus corações, 

disse ao homem: «Estende a mão». Ele 
estendeu-a e a mão ficou curada. (Marcos 3)

«Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer 
dizer ‘Mestre’ – onde moras?». 
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». 
Eles foram ver onde morava e 
ficaram com Ele nesse dia. (….) 

«Encontrámos o Messias» – que 
quer dizer ‘Cristo’ (João 1)

Domingo
17 de Janeiro

18 de Janeiro
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Por minha causa, sereis levados à presença 
de governadores e reis,para dar 
testemunho diante deles e das 

nações.Quando vos entregarem,não vos 
preocupeis em saber como falar nem com 
o que dizer,porque nessa altura vos será 
sugerido o que deveis dizer;porque não 

sereis vós a falar, mas é o Espírito do vosso 
Pai que falará em vós. (Mateus 10)
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