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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

Bem sabemos que, se esta tenda, 
que é a nossa morada terrestre, for 
desfeita, recebemos nos Céus uma 

habitação eterna, que é obra de 
Deus e não é feita pela mão dos 

homens. (Coríntios 4)

«Quem de vós, que possua cem 
ovelhas e tenha perdido uma delas, 

não deixa as outras noventa e nove no 
deserto, para ir à procura da que anda 

perdida, até a encontrar? Quando a 
encontra, põe-na alegremente aos 

ombros e, ao chegar a casa, chama os 
amigos e vizinhos e diz-lhes: ‘Alegrai-

vos comigo, porque encontrei a minha 
ovelha perdida’. (Lucas 15)

‘O dono da casa disse então ao 
servo: ‘Vai pelos caminhos e 

azinhagas e obriga toda a gente a 
entrar, para que a minha casa 

fique cheia. Porque eu vos digo 
que nenhum daqueles que foram 

convidados provará do meu 
banquete’. (Lucas 14)

«Nenhum servo pode servir a 
dois senhores, porque, ou não 
gosta de um deles e estima o 
outro, ou se dedicará a um e 

desprezará o outro. Não 
podeis servir a Deus e ao 

dinheiro». (Lucas 16)

Celebremos os louvores dos 
homens ilustres, dos nossos 

antepassados através das 
gerações. O Senhor realizou 

neles a sua glória, a sua 
grandeza desde os tempos mais 
antigos. (Livro de Ben-Sirá 44)

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande 
multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se 

alguém vem ter comigo, e não Me preferir ao 
pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às 
irmãs e até à própria vida, não pode ser meu 
discípulo. Quem não toma a sua cruz para Me 
seguir, não pode ser meu discípulo. (Lucas 14)

«Bem-aventurados sereis, 
quando, por minha causa, vos 
insultarem, vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal 
contra vós. Alegrai-vos e exultai, 

porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa». (Mateus 5)
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