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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS
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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

3 de Agosto

Mas o profeta que anuncia a 
prosperidade só é reconhecido 

como verdadeiro enviado do 
Senhor quando se realiza o que 

ele profetizou. (Jeremias 28)

«Este é o meu Filho muito amado,
em quem pus toda a minha 

complacência». Nós ouvimos esta voz 
vinda do céu, quando estávamos com 

Ele no monte santo. (2 Pedro 1)

Se tu, porém, avisares o justo para 
que não peque e ele de facto não 
pecar, decerto viverá porque deu 

ouvidos à advertência e tu salvarás a 
tua vida». (Ezequiel 3)

Em verdade vos digo: se 
tiverdes fé comparável a 
um grão de mostarda, 

direis a este monte: 
‘Muda-te daqui para 

acolá’, e ele há-de mudar-
se. E nada vos será 

impossível». (Mateus 17)

O Filho do homem há-de vir 
na glória de seu Pai, com os 
seus Anjos, e então dará a 
cada um segundo as suas 

obras. (Mateus 16)

5 de Agosto

«Não é justo que se tome o pão dos filhos para 
o lançar aos cachorrinhos». Mas ela insistiu: «É 
verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos 

comem das migalhas que caem da mesa de 
seus donos». Então Jesus respondeu-lhe: 
«Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como 

desejas». E, a partir daquele momento, a sua 
filha ficou curada. (Mateus 15)

Domingo
2 de Agosto

Disseram-Lhe eles: «Não temos aqui 
senão cinco pães e dois peixes». Disse 
Jesus: «Trazei-mos cá». Ordenou então 

à multidão que se sentasse na relva. 
Tomou os cinco pães e os dois peixes, 

ergueu os olhos ao Céu e recitou a 
bênção. Depois partiu os pães e deu-os 

aos discípulos e os discípulos deram-
nos à multidão. Todos comeram e 

ficaram saciados. (Mateus 14)
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