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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

«Mestre, que hei-de fazer para receber 
como herança a vida eterna?». Jesus 
disse-lhe: «Que está escrito na lei? 

Como lês tu?». Ele respondeu: «Amarás 
o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração e com toda a tua alma, com 
todas as tuas forças e com todo o teu 
entendimento; e ao próximo como a ti 

mesmo». Disse-lhe Jesus: «Respondeste 
bem. Faz isso e viverás». (Lucas 10) 

Pedi e dar-se-vos-á; procurai e 
encontrareis; batei à porta e 
abrir-se-vos-á. Porque quem 
pede recebe; quem procura 
encontra e a quem bate à 

porta, abrir-se-á. (Lucas 11)

Diz-lhe que venha ajudar-me». O 
Senhor respondeu-lhe: «Marta, 

Marta, andas inquieta e 
preocupada com muitas coisas, 

quando uma só é necessária. Maria 
escolheu a melhor parte, que não 

lhe será tirada». (Lucas 10)

De facto, todos vós, que fostes 
baptizados em Cristo, fostes 
revestidos de Cristo. Não há 

judeu nem grego, não há escravo 
nem livre, não há homem nem 

mulher; todos vós sois um só em 
Cristo Jesus.  (Gálatas 3)

Mas se Eu expulso os 
demónios pelo dedo de 

Deus, então quer dizer que 
o reino de Deus chegou até 

vós. (Lucas 11)

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: 
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela 
ficou perturbada com estas palavras e pensava 
que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: 

«Não temas, Maria, porque encontraste graça 
diante de Deus. Conceberás e darás à luz um 

Filho, a quem porás o nome de Jesus. (Lucas 1)
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Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na 
Escritura: ‘A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra angular; 
tudo isto veio do Senhor e é admirável 
aos nossos olhos’? Por isso vos digo: 

Ser-vos-á tirado o reino de Deus e 
dado a um povo que produza os seus 

frutos». (Mateus 21)
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