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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

25 de Agosto

Jesus viu Natanael, que vinha ao 
seu encontro, e disse: «Eis um 

verdadeiro israelita, em quem não 
há fingimento». (João 1)

Uma geração anuncia à outra as 
vossas obras e todas proclamam 

o vosso poder. Falam do poder da 
vossa majestade e anunciam as 
vossas maravilhas (Salmo 144)

Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, 
nosso Pai, que nos amou e nos deu, 
pela sua graça, a eterna consolação 

e a feliz esperança, confortem os 
vossos corações e os tornem firmes 
em toda a espécie de boas obras e 

palavras. (2 Tessalonicenses 2)

Mas Deus escolheu o que é louco aos 
olhos do mundo para confundir os 
sábios; escolheu o que é fraco para 

confundir os fortes; escolheu o que é 
vil e desprezível, o que nada vale aos 
olhos do mundo, para reduzir a nada 

aquilo que vale, a fim de que 
nenhuma criatura se possa gloriar 

diante de Deus. (1 Coríntios)

‘Senhor, senhor, abre-nos a 
porta’. Mas ele respondeu: ‘Em 

verdade vos digo: Não vos 
conheço’. Portanto, vigiai, 

porque não sabeis o dia nem a 
hora». (Mateus 25)

26 de Agosto

Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.

Comerás do trabalho das tuas 
mãos, serás feliz e tudo te 
correrá bem (Salmo 127)

Domingo
23 de Agosto

Eu te digo: Tu és Pedro; sobre esta 
pedra edificarei a minha Igreja e as 
portas do inferno não prevalecerão 
contra ela. Dar-te-ei as chaves do 
reino dos Céus: tudo o que ligares 

na terra será ligado nos Céus, e 
tudo o que desligares na terra será 
desligado nos Céus» (Mateus 16)

S. Bartolomeu

S. Mónica S. Agostinho

Martírio de S. 
João Baptista


	Slide 1

