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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

«Que queres que Eu te faça?». Ele respondeu-
Lhe: «Senhor, que eu veja». Disse-lhe Jesus: 
«Vê. A tua fé te salvou». No mesmo instante 

ele recuperou a vista e seguiu Jesus, 
glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o 

povo deu louvores a Deus. (Lucas 18)

Naquele tempo, quando Jesus Se 
aproximou de Jerusalém, ao ver a 
cidade, chorou sobre ela e disse: 

«Se ao menos hoje conhecesses o 
que te pode dar a paz! Mas não. 

Está escondido a teus olhos. 
(Lucas 19)

«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje 
devo ficar em tua casa». Ele desceu 

rapidamente e recebeu Jesus com alegria. 
Ao verem isto, todos murmuravam, 

dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum 
pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-

se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar 
aos pobres metade dos meus bens e, se 

causei qualquer prejuízo a alguém, 
restituirei quatro vezes mais». (Lucas 19)

Bendito seja o Senhor,
o rochedo do meu refúgio,

que adestra as minhas 
mãos para a luta

e os meus dedos para o 
combate. (Salmo 143)

Jesus ensinava todos os dias no 
templo. Os príncipes dos 

sacerdotes, os escribas e os chefes 
do povo procuravam dar Lhe a 
morte, mas não encontravam o 
modo de o fazer, porque todo o 

povo ficava maravilhado quando O 
ouvia. (Lucas 19)

«Santo, Santo, Santo, Senhor 
Deus omnipotente, Aquele 
que é, que era e que há-de 

vir!» (Apocalipse 4 )

«a todo aquele que tem, dar-se-á 
mais e terá em abundância; mas, 
àquele que não tem, até o pouco 
que tem lhe será tirado. Quanto 
ao servo inútil, lançai-o às trevas 

exteriores. Aí haverá choro e 
ranger de dentes’». (Mateus 25)

Domingo
15 de Novembro

S. Isabel da 
Hungria

20 de Novembro

Apresentação de 
Nossa Senhora

16 de Novembro

18 de Novembro

19 de Novembro
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