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O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Quando chegou o dia de Pentecostes, 
os Apóstolos estavam todos reunidos 
no mesmo lugar. Subitamente, fez-se 

ouvir, vindo do Céu, um rumor 
semelhante a forte rajada de vento, 

que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer 
uma espécie de línguas de fogo, que 
se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios 

do Espírito Santo (Actos 2)

Terça-feira
25 de Maio

S. Filipe Néri
Quarta-feira
26 de Maio

Jesus respondeu: «Tende fé em 
Deus. Em verdade vos digo: Se 

alguém disser a este monte: ‘Tira-te 
daí e lança-te no mar’, e não hesitar 
em seu coração, mas acreditar que 

se vai cumprir o que diz, assim 
acontecerá. (Marcos 11)

Quinta-feira
27 de Maio

Sexta-feira
28 de Maio

Tempo comum – Ano B
Semana VIII

Jesus perguntou-lhe: «Que 
queres que Eu te faça?». O 

cego respondeu-Lhe: 
«Mestre, que eu veja». Jesus 

disse-lhe: «Vai: a tua fé te 
salvou». Logo ele recuperou 
a vista e seguiu Jesus pelo 

caminho. (Marcos 10)

DOMINGO DE 
PENTECOSTES

23 de Maio

Naquele tempo, estavam junto à cruz de 
Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria, 

mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Ao ver 
sua Mãe e o discípulo predilecto, Jesus disse 
a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». Depois 

disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe». E a partir 
daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua 

casa. (João 19)

S.ta Maria, Mãe da Igreja 
Segunda-feira, 24 de Maio

Quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo, e quem 

quiser entre vós ser o primeiro, será 
escravo de todos; porque o Filho do 
homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida pela 
redenção de todos».(Marcos 10)

Naquele tempo, Pedro começou a 
dizer a Jesus: «Vê como nós 

deixámos tudo para Te seguir». 
Jesus respondeu: «Em verdade vos 
digo: Todo aquele que tiver deixado 
casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos 

ou terras, por minha causa e por 
causa do Evangelho, receberá cem 

vezes mais, (Marcos 10)

Eu Vos louvarei e darei graças, meu 
Deus, bendizendo o nome do 

Senhor. Na minha juventude, antes 
de andar errante, busquei 

abertamente a sabedoria na minha 
oração. Pedi-a diante do santuário e 

procurá-la-ei até ao fim da vida. 
(Ben-Sirá 51)

S. Paulo VI
Sábado, 29 de Maio
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