
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

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)

DOMINGO
20 de Junho

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos dos falsos profetas, que andam 
vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos 

ferozes. Pelos frutos os conhecereis. (Mateus 7)

Deus disse a Abraão: «A 
Sarai, tua esposa, nunca 

mais lhe chamarás Sarai; o 
seu nome é Sara. Eu a 

abençoarei e por ela te darei 
um filho. Eu a abençoarei e 
ela dará origem a nações; 
dela sairão reis de povos». 

(Génesis 17)

Tempo comum – Ano B
Semana XII

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. (Mateus 7)

o Anjo disse-lhe: «Não temas, 
Zacarias, porque a tua súplica 

foi atendida. Isabel, tua esposa, 
dar-te-á um filho, ao qual porás 
o nome de João. Será para ti 
motivo de grande alegria e 

muitos hão-de alegrar-se com o 
seu nascimento, porque será 
grande aos olhos do Senhor. 

(Lucas 1)
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S. JOÃO BATISTA

Quinta-feira
24 de Junho

Sexta-feira
25 de Junho

Sábado
26 de Junho

Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus 
disse aos seus discípulos: «Passemos 

à outra margem do lago». Eles 
deixaram a multidão e levaram Jesus 

consigo na barca em que estava 
sentado. Iam com Ele outras 

embarcações. Levantou-se então uma 
grande tormenta e as ondas eram tão 
altas que enchiam a barca de água. 
Jesus, à popa, dormia com a cabeça 

numa almofada. Eles acordaram-n’O e 
disseram: «Mestre, não Te importas 

que pereçamos?». Jesus levantou-Se, 
falou ao vento imperiosamente e disse 

ao mar: «Cala-te e está quieto». O 
vento cessou e fez-se grande 

bonança. Depois disse aos discípulos: 
«Porque estais tão assustados? Ainda 

não tendes fé?». (Marcos 4)

Terça-feira
22 de Junho

Tornarei a tua descendência tão 
numerosa como a poeira da 
terra: quem puder contar os 

grãos da poeira da terra poderá 
contar os teus descendentes. 
(…) Abrão levantou as suas 
tendas e foi estabelecer-se 

junto ao Carvalho de Mambré, 
em Hebron, e aí construiu um 
altar ao Senhor. (Génesis 13)
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