
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Moisés ficou ali com o 
Senhor durante quarenta 

dias e quarenta noites, sem 
comer nem beber. E 

escreveu nas tábuas as 
palavras da aliança: os dez 
mandamentos. (Êxodo 33)

Irmãos: Quer comais, quer 
bebais, ou façais qualquer outra 
coisa, fazei tudo para glória de 
Deus. Portai-vos de modo que 
não deis escândalo nem aos 

judeus, nem aos gregos, nem à 
Igreja de Deus. (Coríntios 10)

«Está aqui um rapazito que tem cinco 
pães de cevada e dois peixes. Mas 

que é isso para tanta gente?». Jesus 
respondeu: «Mandai-os sentar». Havia 
muita erva naquele lugar e os homens 
sentaram-se em número de uns cinco 
mil. Então, Jesus tomou os pães, deu 

graças e distribuiu-os aos que 
estavam sentados, fazendo o mesmo 

com os peixes; e comeram quanto 
quiseram. Quando ficaram saciados, 

Jesus disse aos discípulos: «Recolhei 
os bocados que sobraram, para que 
nada se perca». Recolheram-nos e 

encheram doze cestos com os 
bocados dos cinco pães de cevada 

que sobraram aos que tinham comido. 
Quando viram o milagre que Jesus 

fizera, aqueles homens começaram a 
dizer: «Este é, na verdade, o Profeta 

que estava para vir ao mundo». 
(João 6)

DOMINGO
25 de Julho

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino dos 
Céus é semelhante a um tesouro escondido num 

campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-
lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto 

possuía e comprou aquele campo. O reino dos Céus 
é semelhante a um negociante que procura pérolas 

preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi 
vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola».

(Mateus 13)

Naquele tempo, Jesus foi à sua 
terra e começou a ensinar os 

que estavam na sinagoga, de tal 
modo que ficavam admirados e 
diziam: «De onde Lhe vem esta 
sabedoria e este poder de fazer 
milagres? Não é Ele o filho do 

carpinteiro? (Mateus 13)

Tempo comum – Ano B
Semana XVII

Os seus filhos são fiéis à aliança
e, graças a eles, também os filhos dos seus 
filhos. A sua descendência permanece para 

sempre e jamais se apagará a sua 
memória. (Ben-Sirá 44)

Marta disse a Jesus:
«Senhor, se tivesses estado aqui, 

meu irmão não teria morrido.
Mas sei que, mesmo agora, tudo o 

que pedires a Deus, Deus To 
concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu 

irmão ressuscitará».(João 11)

Quarta-feira
28 de Julho

Terça-feira
27 de Julho

Sexta-feira
30 de Julho

S. Inácio de Loiola
Sábado

31 de Julho

SS. Marta, Maria e Lázaro
Quinta-feira
 29 de Julho

S. Joaquim e S. Ana
Segunda-feira

26 de Julho
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