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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS
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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Nascimento de 
S. João Baptista

Todo aquele que ouve as minhas 
palavras e as põe em prática é como 
o homem prudente que edificou a 

sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, 
vieram as torrentes e sopraram os 
ventos contra aquela casa; mas ela 
não caiu, porque estava fundada 

sobre a rocha. (Mateus 7)

25 de Junho

Como é estreita a porta e 
apertado o caminho que 
conduz à vida e como são 

poucos aqueles que os 
encontram!» (Mateus 5) 

23 de Junho

Prestes a terminar a sua carreira, João 
dizia: ‘Eu não sou quem julgais;

mas depois de mim, vai chegar Alguém,
a quem eu não sou digno de desatar as 

sandálias dos seus pés’. (Actos 13)

Domingo
21 de Junho

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus apóstolos: «Não tenhais 

medo dos homens, pois nada há 
encoberto que não venha a 

descobrir-se, nada há oculto que 
não venha a conhecer-se. O que 
vos digo às escuras, dizei-o à luz 

do dia; e o que escutais ao ouvido 
proclamai-o sobre os telhados. 

(Mateus 10)

27 de Junho

Naquele tempo, ao entrar Jesus 
em Cafarnaum, aproximou-se 
d’Ele um centurião, que Lhe 

suplicou, dizendo: «Senhor, o 
meu servo jaz em casa paralítico 

e sofre horrivelmente».
Disse-lhe Jesus: «Eu irei curá-lo». 
Mas o centurião respondeu-Lhe: 

«Senhor, eu não sou digno de 
que entres em minha casa; mas 

diz uma só palavra e o meu servo 
ficará curado. (Mateus 8)

Ao descer Jesus do monte, 
seguia-O uma grande multidão. 

Veio então prostrar-se diante 
d’Ele um leproso, que Lhe disse: 

«Senhor, se quiseres, podes 
curar-me». Jesus estendeu a mão 

e tocou-o, dizendo: «Eu quero: 
fica curado». (Mateus 8)

26 de Junho

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Não julgueis e não sereis 
julgados. Segundo o julgamento que 
fizerdes sereis julgados, segundo a 
medida com que medirdes vos será 

medido. Porque olhas o argueiro que 
o teu irmão tem na vista e não 

reparas na trave que está na tua? 
(Mateus 7)

22 de Junho
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