
O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

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)

Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para 
Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias 
por onde passava. Alguém Lhe perguntou: 
«Senhor, são poucos os que se salvam?». 

Ele respondeu: «Esforçai-vos por entrar pela 
porta estreita, porque Eu vos digo que muitos 
tentarão entrar sem o conseguir. (Lucas 13)

«Se um filho vosso ou 
um boi cair num poço, 

qual de vós não irá logo 
retirá-lo em dia de 

sábado?». (Lucas 14)

Tempo comum – Ano B
Semana XXX

Se somos filhos, também somos herdeiros, 
herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo; 

Se sofrermos com Ele, também com Ele 
seremos glorificados. (Romanos 8)

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)
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26 de OutubroNaquele tempo, quando Jesus ia a sair 

de Jericó com os discípulos e uma 
grande multidão, estava um cego, 

chamado Bartimeu, filho de Timeu, a 
pedir esmola à beira do caminho. Ao 

ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que 
passava, começou a gritar: «Jesus, Filho 
de David, tem piedade de mim». Muitos 
repreendiam-no para que se calasse. 

Mas ele gritava cada vez mais: «Filho de 
David, tem piedade de mim». Jesus 

parou e disse: «Chamai-o». Chamaram 
então o cego e disseram-lhe: «Coragem! 
Levanta-te, que Ele está a chamar-te». O 
cego atirou fora a capa, deu um salto e 
foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: 
«Que queres que Eu te faça?». O cego 
respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja». 

Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». 
Logo ele recuperou a vista e seguiu 
Jesus pelo caminho. (Marcos 10)

DOMINGO
24 de Outubro


	Slide 1

