
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Quando o menino cresceu, 
trouxe-o à filha do faraó, 

que o adoptou como filho e 
lhe deu o nome de Moisés, 

dizendo: «Salvei-o das 
águas». (Êxodo 2)

Dai graças ao Senhor, porque 
Ele é bom: é eterna a sua 

bondade. Lembrou-Se de nós, 
humilhados na desgraça:
é eterna a sua bondade.

E libertou-nos dos nossos 
inimigos: é eterna a sua 
bondade. (Salmo 135)

Naquele tempo, Jesus chamou os 
doze Apóstolos e começou a enviá-

los dois a dois. Deu-lhes poder sobre 
os espíritos impuros e ordenou-lhes 
que nada levassem para o caminho, 
a não ser o bastão: nem pão, nem 
alforge, nem dinheiro; que fossem 

calçados com sandálias, e não 
levassem duas túnicas. Disse-lhes 

também: «Quando entrardes em 
alguma casa, ficai nela até partirdes 
dali. E se não fordes recebidos em 
alguma localidade, se os habitantes 

não vos ouvirem, ao sair de lá, 
sacudi o pó dos vossos pés como 

testemunho contra eles». 
Os Apóstolos partiram e pregaram o 
arrependimento, expulsaram muitos 
demónios, ungiram com óleo muitos 
doentes e curaram-nos.(Marcos 6)

DOMINGO
11 de Julho

Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi do 
teu agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. 

Ninguém conhece o Filho senão o Pai e 
ninguém conhece o Pai senão o Filho e 
aquele a quem o Filho o quiser revelar». 

(Mateus 11)

Eu vos digo que está aqui 
alguém que é maior que o 

templo. Se soubésseis o que 
significa: ‘Eu quero 
misericórdia e não 

sacrifício’, não condenaríeis 
os que não têm culpa. 

Porque o Filho do homem é 
Senhor do sábado». 

(Mateus 12)

Tempo comum – Ano B
Semana XV

E se alguém der de beber, nem que seja 
um copo de água fresca, a um destes 

pequeninos, por ele ser meu discípulo, em 
verdade vos digo: não perderá a sua 

recompensa». (Mateus 10)

Naquele tempo, Jesus 
exclamou: «Vinde a Mim, todos 

os que andais cansados e 
oprimidos, e Eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de Mim, que sou 

manso e humilde de coração, e 
encontrareis descanso para as 

vossas almas. (Mateus 11)

Quarta-feira
14 de Julho

Terça-feira
13 de Julho

Virgem Santa Maria 
do Monte Carmelo

Sexta-feira
16 de Julho

Beatos Inácio de 
Azevedo e 

Companheiros
Sábado, 17 de Julho

S. Boaventura
Quinta-feira
15 de Julho

Segunda-feira
12 de Julho
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