
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

E apontando para os discípulos, 
disse: «Estes são a minha mãe 
e os meus irmãos: todo aquele 
que fizer a vontade de meu Pai 
que está nos Céus, esse é meu 

irmão, minha irmã e minha 
mãe». (Mateus 12)

‘Queres que vamos arrancar o 
joio?’. ‘Não! - disse ele - não 

suceda que, ao arrancardes o 
joio, arranqueis também o trigo. 
Deixai-os crescer ambos até à 
ceifa e, na altura da ceifa, direi 

aos ceifeiros: Apanhai primeiro o 
joio e atai-o em molhos para 

queimar; e ao trigo, recolhei-o no 
meu celeiro’». (Mateus 13)

Naquele tempo, os Apóstolos 
voltaram para junto de Jesus e 

contaram-Lhe tudo o que tinham feito 
e ensinado. Então Jesus disse-lhes: 
«Vinde comigo para um lugar isolado 

e descansai um pouco». De facto, 
havia sempre tanta gente a chegar e 
a partir que eles nem tinham tempo 
de comer. Partiram, então, de barco 

para um lugar isolado, sem mais 
ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos 

perceberam para onde iam; e, de 
todas as cidades, acorreram a pé 
para aquele lugar e chegaram lá 

primeiro que eles. Ao desembarcar, 
Jesus viu uma grande multidão e 
compadeceu-Se de toda aquela 

gente, porque eram como ovelhas 
sem pastor. E começou a ensinar-

lhes muitas coisas. (Marcos 6)

DOMINGO
18 de Julho

«Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram 
algumas sementes ao longo do caminho: vieram as 

aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios 
pedregosos, onde não havia muita terra, e logo 

nasceram porque a terra era pouco profunda; mas 
depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por 

não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e os 
espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em 
boa terra e deram fruto: umas, cem; outras, sessenta; 

outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça». (Mateus 
13)

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos: 
(…) Eu sou a videira, vós sois os 

ramos. Se alguém permanece 
em Mim e Eu nele, esse dá 

muito fruto, porque sem Mim 
nada podeis fazer. (João 15)

Tempo comum – Ano B
Semana XVI

Assim como Jonas esteve três dias e 
três noites no ventre da baleia, assim o 
Filho do homem estará três dias e três 

noites no seio da terra. (Mateus 12)

Maria Madalena foi 
anunciar aos discípulos:

«Vi o Senhor».
E contou-lhes o que Ele 
lhe tinha dito. (João 20)

Quarta-feira
21 de Julho

Terça-feira
20 de Julho S. Brígida

Sexta-feira
23 de Julho

Sábado
 24 de Julho

S. Maria Madalena
Quinta-feira
 22 de Julho

Segunda-feira
19 de Julho
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