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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

Aparecendo como homem, humilhou-Se 
ainda mais, obedecendo até à morte e 

morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e 
Lhe deu um nome que está acima de 

todos os nomes (Filipenses 2)

São-lhe perdoados os seus 
muitos pecados, porque 

muito amou; mas aquele a 
quem pouco se perdoa, 

pouco ama». Depois disse à 
mulher: «Os teus pecados 

estão perdoados». (Lucas 7)

«Não chores». Jesus aproximou-Se e 
tocou no caixão; e os que o 

transportavam pararam. Disse Jesus: 
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». O 
morto sentou-se e começou a falar; e 
Jesus entregou-o à sua mãe. (Lucas 7)

A semente que caiu em boa 
terra são aqueles que 

ouviram a palavra com um 
coração nobre e generoso, a 
conservam e dão fruto pela 
sua perseverança». (Lucas 8)

Se é só para a vida presente que 
temos posta em Cristo a nossa 

esperança, somos os mais 
miseráveis de todos os homens. 
Mas não. Cristo ressuscitou dos 
mortos, como primícias dos que 

morreram. (1 Coríntios 15)

S. Cornélio e S. 
Cipriano

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos 
anjos, se não tiver caridade, sou como bronze 
que ressoa ou como címbalo que retine. Ainda 

que eu tenha o dom da profecia e conheça 
todos os mistérios e toda a ciência, ainda que 

eu possua a plenitude da fé, a ponto de 
transportar montanhas, se não tiver caridade, 

nada sou. (1 Coríntios 12)

‘Servo mau, perdoei-te tudo o que me 
devias, porque mo pediste. Não devias, 

também tu, compadecer-te do teu 
companheiro, como eu tive compaixão 
de ti?’. E o senhor, indignado, entregou-
o aos verdugos, até que pagasse tudo o 

que lhe devia. Assim procederá 
convosco meu Pai celeste, se cada um 

de vós não perdoar a seu irmão de 
todo o coração». (Mateus 18)
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