
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

«Vai para casa, para junto dos teus, conta-
lhes tudo o que o Senhor te fez e como 
teve compaixão de ti». Então ele foi-se 

embora e começou a apregoar na Decápole 
o que Jesus tinha feito por ele. E todos 

ficavam admirados. (Marcos 5)

Naquele tempo, Jesus chamou os 
doze Apóstolos e começou a enviá-

los dois a dois. Deu-lhes poder sobre 
os espíritos impuros e ordenou-lhes 

que nada levassem para o caminho, a 
não ser o bastão: nem pão, nem 

alforge, nem dinheiro; que fossem 
calçados com sandálias, e não 

levassem duas túnicas. (Marcos 6)

Ao chegarem os dias da purificação, 
segundo a Lei de Moisés, Maria e José 

levaram Jesus a Jerusalém, para O 
apresentarem ao Senhor, como está 

escrito na Lei do Senhor: «Todo o filho 
primogénito varão será consagrado ao 

Senhor», e para oferecerem em sacrifício 
um par de rolas ou duas pombinhas, 

como se diz na Lei do Senhor. (Lucas 2)

 Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai e 

do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-as a cumprir tudo o 

que vos mandei. Eu estou 
sempre convosco até ao fim dos 

tempos». (Mateus 28)

Jesus Cristo é sempre o 
mesmo, hoje e ontem e 
por toda a eternidade. 

(Hebreus 13)

Qual é o filho a quem o pai não corrige? 
Toda a correcção, no momento em que se 
recebe, é considerada mais como motivo 

de tristeza que de alegria. Mais tarde, 
porém, dá àqueles que foram exercitados 
um fruto de paz e de justiça. (Hebreus 12)
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31 de Janeiro

«Que tens Tu a ver connosco, 
Jesus Nazareno? Vieste para 

nos perder? Sei quem Tu és: o 
Santo de Deus». Jesus 

repreendeu-o, dizendo: «Cala-
te e sai desse homem». O 

espírito impuro, agitando-o 
violentamente, soltou um forte 

grito e saiu dele.  (Marcos 1)
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