
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: 
‘Saulo, Saulo, porque Me persegues?’. Eu 
perguntei: ‘Quem és Tu, Senhor?’. E Ele 

respondeu-me: ‘Eu sou Jesus Nazareno, a 
quem tu persegues’. (Acto dos Apóstolos 22)

«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)

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)

Jesus pregava-lhes a palavra de 
Deus com muitas parábolas 
como estas, conforme eram 
capazes de entender. E não 

lhes falava senão em 
parábolas; mas, em particular, 

tudo explicava aos seus 
discípulos. (Marcos 4)

Naquele tempo, Jesus começou a 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. E dizia-lhes no Seu 
ensino: «Escutai: Saiu o semeador a semear. (…) 

O semeador semeia a palavra. (Marcos 4)

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 Jesus. Um pouco mais 
adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, 

e seu irmão João, que estavam no 
barco a consertar as redes; e 

chamou-os. Eles deixaram logo seu 
pai Zebedeu no barco com os 
assalariados e seguiram Jesus. 

(Marcos 1)
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Quem fizer a vontade de 
Deus esse é meu irmão, 

minha irmã e minha 
Mãe». (Marcos 3)
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