
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Jesus desceu então com 
eles para Nazaré e era-
lhes submisso. Sua Mãe 

guardava todas estes 
acontecimentos em seu 

coração. (Lucas 2)

A multidão estava sentada em volta 
d’Ele, quando Lhe disseram: «Tua Mãe 

e teus irmãos estão lá fora à tua 
procura». Mas Jesus respondeu-lhes: 

«Quem é minha Mãe e meus irmãos?». 
E, olhando para aqueles que estavam 
à sua volta, disse: «Eis minha Mãe e 

meus irmãos. Quem fizer a vontade de 
Deus esse é meu irmão, minha irmã e 

minha Mãe». (Marcos 3)

DOMINGO
6 de Junho

S. Anjo da Guarda 
de Portugal

Quinta-feira, 10 de Junho

Em verdade vos digo: Antes que 
passem o céu e a terra, não passará 

da Lei a mais pequena letra ou o mais 
pequeno sinal, sem que tudo se 

cumpra. (Mateus 5)

Tempo comum – Ano B
Semana X

Naquele tempo, ao ver as multidão, Jesus 
subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O 
os discípulos e Ele começou a ensiná-los, 
dizendo: «Bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o reino dos Céus. 

(Mateus 5)

Quarta-feira
9 de Junho

Segunda-feira
7 de Junho

Terça-feira
8 de Junho

Sagrado 
Coração de Jesus 

Sexta-feira, 11 de Junho

Imaculado Coração da 
Virgem Santa Maria

Sábado, 12 de Junho

Nenhum mal te acontecerá,
nem a desgraça se aproximará da 

tua morada. Porque o Senhor 
mandará aos seus Anjos que te 

guardem em todos os teus 
caminhos. (salmo 90)

Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus discípulos: 

«Vós sois o sal da terra. 
(…) Vós sois a luz do 

mundo. (Mateus 5)

Ao chegarem a Jesus, 
vendo-O já morto, não Lhe 
quebraram as pernas, mas 

um dos soldados 
trespassou-Lhe o lado com 

uma lança, e logo saiu 
sangue e água. (João 19)
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