
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

A loucura de Deus é mais 
sábia do que o homem e a 
fraqueza de Deus é mais 
forte do que o homem. 

(Coríntios 1)

Jesus chamou os discípulos e 
disse-lhes: «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)

Naquele tempo, os Onze discípulos 
partiram para a Galileia, em direcção ao 
monte que Jesus lhes indicara. Quando 

O viram, adoraram-n’O; mas alguns 
ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e 
disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no 

Céu e na terra. 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)

DOMINGO DA 
SANTÍSSIMA TRINDADE 
30 de Maio

S. Justino,
Terça-feira, 
1 de Junho

S. Bonifácio
Sábado, 5 de Junho

Visitação da Virgem 
Santa Maria

Segunda-feira, 31 de Maio

«Bendito seja Deus, 
bendito seja o seu 

santo nome. Benditos 
sejam os seus santos 

Anjos por todos os 
séculos. (Tobias 11)

Santíssimo Corpo e 
Sangue de Cristo
Quinta-feira, 3 de Junho

Sexta-feira
4 de Junho

Tempo comum – Ano B
Semana IX

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia 

do Espírito Santo e exclamou em alta voz: 
«Bendita és tu entre as mulheres

e bendito é o fruto do teu ventre. (Lucas 1)

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a 
bênção e partiu-o, deu-o aos discípulos e disse: 
«Tomai: isto é o meu Corpo». Depois tomou um 

cálice, deu graças e entregou-lho. E todos beberam 
dele. Disse Jesus: «Este é o meu Sangue, o Sangue 

da nova aliança, derramado pela multidão dos 
homens. (Marcos 14)

Quarta-feira
2 de Junho

Disse-lhes Jesus: «Não andareis vós 
enganados, ignorando as Escrituras e 

o poder de Deus? Na verdade, 
quando ressuscitarem dos mortos, 
nem eles se casam, nem elas são 
dadas em casamento; mas serão 

como os Anjos nos Céus. (Marcos 12)
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