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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

Outrora vós éreis trevas, 
mas agora sois luz no 

Senhor. Procedei como 
filhos da luz. (Efésios 4)

 Irmãos, tomai a 
armadura de Deus, para 
poderdes resistir no dia 

mau e perseverar firmes, 
superando todas as 
provas. (Efésios 6)

Naquele tempo, disse Jesus: «A que é 
semelhante o reino de Deus, a que hei-
de compará-lo? É semelhante ao grão 
de mostarda que um homem tomou e 
lançou na sua horta. Cresceu, tornou-

se árvore e as aves do céu vieram 
abrigar-se nos seus ramos». (Lucas 13)

Por isso, quando fores convidado, vai 
sentar-te no último lugar; e quando 
vier aquele que te convidou, dirá: 

‘Amigo, sobe mais para cima’; ficarás 
então honrado aos olhos dos outros 

convidados. Quem se exalta será 
humilhado e quem se humilha será 

exaltado». (Lucas 14)

Irmãos: Já não sois estrangeiros nem 
hóspedes, mas sois concidadãos dos 

santos e membros da família de Deus, 
edificados sobre o alicerce dos Apóstolos 

e dos Profetas, que tem Cristo como 
pedra angular. (Efésios 2)

«Mestre, qual é o maior mandamento da 
Lei?». Jesus respondeu: «‘Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração, 
com toda a tua alma e com todo o teu 
espírito’. Este é o maior e o primeiro 
mandamento. O segundo, porém, é 

semelhante a este: ‘Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo’. (Mateus 22)

Domingo
25 de Outubro

26 de Outubro

27 de Outubro
30 de Outubro

S. Simão e S. Judas

29 de Outubro

31 de Outubro

«É lícito ou não curar ao sábado?». 
Mas eles ficaram calados. Então 

Jesus tomou o homem pela mão, 
curou-o e mandou-o embora. 

Depois disse-lhes: «Se um filho 
vosso ou um boi cair num poço, 
qual de vós não irá logo retirá-lo 
em dia de sábado?» (Lucas 14)
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