
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Jesus disse então aos seus 
discípulos: «A seara é grande, 

mas os trabalhadores são 
poucos.  Pedi ao Senhor da 

seara que mande trabalhadores 
para a sua seara». (Mateus 9)

Portanto, não temais: valeis 
muito mais do que todos os 
passarinhos. A todo aquele 

que se tiver declarado por Mim 
diante dos homens também 

Eu Me declararei por ele 
diante do meu Pai que está 

nos Céus. Mas àquele que Me 
negar diante dos homens, 

também Eu o negarei diante 
do meu Pai que está nos 

Céus». (Mateus 10)

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua 
terra e os discípulos acompanharam-

n’O. Quando chegou o sábado, 
começou a ensinar na sinagoga. Os 

numerosos ouvintes estavam 
admirados e diziam: «De onde Lhe 

vem tudo isto? Que sabedoria é esta 
que Lhe foi dada e os prodigiosos 

milagres feitos por suas mãos? Não é 
Ele o carpinteiro, filho de Maria, e 

irmão de Tiago, de José, de Judas e 
de Simão? E não estão as suas irmãs 
aqui entre nós?». E ficavam perplexos 
a seu respeito. Jesus disse-lhes: «Um 
profeta só é desprezado na sua terra, 

entre os seus parentes e em sua 
casa». E não podia ali fazer qualquer 

milagre; apenas curou alguns doentes, 
impondo-lhes as mãos. Estava 

admirado com a falta de fé daquela 
gente. E percorria as aldeias dos 
arredores, ensinando. (Marcos 6)

DOMINGO
4 de Julho

São estes os nomes dos doze apóstolos: primeiro, 
Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, 

filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e 
Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho 

de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Cananeu, e Judas 
Iscariotes, que foi quem O entregou. (Mateus 10)

O irmão entregará à morte o 
irmão e o pai entregará o 

filho. Os filhos hão-de 
erguer-se contra os pais e 

causar-lhes a morte. E 
sereis odiados por todos por 

causa do meu nome. Mas 
aquele que perseverar até 

ao fim, esse será salvo. 
(Mateus 10)

Tempo comum – Ano B
Semana XIV

 uma mulher que sofria um fluxo de sangue 
havia doze anos, aproximou-se por detrás 

d’Ele e tocou-Lhe na fímbria do manto, 
pensando consigo: «Se eu ao menos Lhe 

tocar no manto, ficarei curada». Mas Jesus 
voltou-Se e, ao vê-la, disse-lhe: «Tem 

confiança, minha filha. A tua fé te salvou». E 
a partir daquele momento a mulher ficou 

curada. (Mateus 9)

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus Apóstolos: «Ide e proclamai 

que está próximo o reino dos 
Céus. Curai os enfermos, 

ressuscitai os mortos, sarai os 
leprosos, expulsai os demónios. 

Recebestes de graça; dai de 
graça. (Mateus 10)

Quarta-feira
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