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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

A MINHA ORAÇÃO A 
JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUS
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A MINHA ORAÇÃO A JESUS

4 de Junho

2 de Junho

Toda a Escritura, inspirada 
por Deus, é útil para 

ensinar, persuadir, corrigir 
e formar segundo a 

justiça. Assim o homem de 
Deus será perfeito, bem 
preparado para todas as 

boas obras. (2 Tim)

1 de JunhoDOMINGO DE 
PENTECOSTES

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 e começaram a falar outras 
línguas, conforme o Espírito lhes concedia 

que se exprimissem. (Actos 2)

6 de Junho

«Em verdade vos digo: Esta 
pobre viúva deitou na caixa mais 

do que todos os outros. Eles 
deitaram do que lhes sobrava, 

mas ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo o que tinha, tudo 

o que possuía para viver». 
(Marcos 12)

 Então Jesus disse-lhes: 
«Dai a César o que é de 
César e a Deus o que é 
de Deus». (Marcos 12)

 «Qual é o primeiro de todos os 
mandamentos?». Jesus respondeu: «O 

primeiro é este: ‘Escuta, Israel: O Senhor 
nosso Deus é o único Senhor. Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração, 
com toda a tua alma, com todo o teu 

entendimento e com todas as tuas 
forças’. O segundo é este: ‘Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo’. Não há 
nenhum mandamento maior que estes». 

(Marcos 12)

Jesus disse a sua Mãe:
«Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:
«Eis a tua Mãe». (João 19)

Deus não nos deu um espírito de 
timidez, mas de fortaleza, de 

caridade e moderação. (2 Tim)

5 de Junho

3 de Junho
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