
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Não são palavras nem 
linguagem cujo sentido se não 
perceba. O seu eco ressoou 

por toda a terra e a sua notícia 
até aos confins do mundo. 

(Salmo 18 A)

«Põe aqui o teu dedo e vê as 
minhas mãos; aproxima a tua 
mão e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas 

crente». Tomé respondeu-Lhe:
«Meu Senhor e meu Deus!».
Disse-lhe Jesus: «Porque Me 
viste acreditaste: felizes os 
que acreditam sem terem 

visto». (João 20)

DOMINGO
27 de Junho

O pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

O Anjo do Senhor protege os que O temem 
e defende-os dos perigos. (Salmo 33)

«Não são os que têm saúde 
que precisam do médico, 
mas sim os doentes. Ide 
aprender o que significa: 
‘Prefiro a misericórdia ao 
sacrifício’. Porque Eu não 
vim chamar os justos, mas 
os pecadores».(Mateus 9)

Tempo comum – Ano B
Semana XIII

Aproximou-se então um escriba, que 
Lhe disse: «Mestre, seguir-Te-ei para 
onde fores». Jesus respondeu-Lhe: 
«As raposas têm as suas tocas e as 
aves os seus ninhos, mas o Filho do 

homem não tem onde reclinar a 
cabeça». (Mateus 8)

Quarta-feira
30 de JunhoS. Irineu

Segunda-feira, 28 de Junho

Sexta-feira
2 de Julho

S. Tomé
Sábado, 3 de Julho

Quinta-feira
1 de Julho

«Porquê todo este alarido e tantas 
lamentações? A menina não morreu; 

está a dormir». Riram-se d’Ele. 
Jesus, depois de os ter mandado 

sair a todos, levando consigo 
apenas o pai da menina e os que 
vinham com Ele, entrou no local 

onde jazia a menina, pegou-lhe na 
mão e disse: «Talita Kum», que 

significa: «Menina, Eu te ordeno: 
Levanta-te». Ela ergueu-se 

imediatamente e começou a andar, 
pois já tinha doze anos. Ficaram 
todos muito maravilhados. Jesus 
recomendou-lhes insistentemente 
que ninguém soubesse do caso e 
mandou dar de comer à menina. 

(Marcos 5)

Jesus disse ao paralítico: «Filho, 
tem confiança; os teus pecados 

estão perdoados». Alguns escribas 
disseram para consigo: «Este 

homem está a blasfemar». Mas 
Jesus, conhecendo os seus 

pensamentos, disse: «Porque 
pensais mal em vossos corações? 

(Mateus 9) 
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