
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

A multidão dos que haviam abraçado a 
fé tinha um só coração e uma só alma; 

ninguém considerava seu o que lhe 
pertencia, mas tudo entre eles era 

comum. Os Apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor 

Jesus com grande poder e gozavam 
todos de muita simpatia. 

(Actos 4)

O Senhor é minha luz 
e salvação: a quem 

hei-de temer?
O Senhor é a defesa 

da minha vida: de 
quem hei-de ter 

medo? 
(Salmo 26)

DOMINGO II DA PÁSCOA 

 11 de Abril

Segunda-feira
12 de Abril
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Quinta-feira
15 de Abril

Sexta-feira
16 de Abril

Quarta-feira
14 de Abril

Sábado
17 de Abril

Oito dias depois, estavam os discípulos 
outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio 

Jesus, estando as portas fechadas, 
apresentou-Se no meio deles e disse: «A 

paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: 
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; 
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; 
e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé 

respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu 
Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste 
acreditaste: felizes os que acreditam sem 

terem visto». (João 20)

Terça-feira
13 de Abril

Jesus respondeu: «Em 
verdade, em verdade te 

digo: Quem não nascer da 
água e do Espírito não pode 

entrar no reino de Deus. 
(João 3)

Naquele tempo, disse Jesus a 
Nicodemos: «Deus amou tanto o 
mundo que entregou o seu Filho 

Unigénito, para que todo o homem 
que acredita n’Ele não pereça, 

mas tenha a vida eterna. 
(João 3)

O Deus dos nossos pais 
ressuscitou Jesus, a quem 

vós destes a morte, 
suspendendo-O no madeiro. 

Deus exaltou-O pelo seu 
poder, como Chefe e 

Salvador, a fim de conceder a 
Israel o arrependimento e o 

perdão dos pecados.
(Actos 5)

Ao cair da tarde, os discípulos de 
Jesus desceram até junto do mar, 
subiram para um barco e seguiram 

para a outra margem, em direcção a 
Cafarnaum. Já fazia escuro e Jesus 

ainda não tinha ido ter com eles. 
Como o vento soprava forte, o mar ia-
se encrespando. Tendo eles remado 

duas e meia a três milhas, viram Jesus 
aproximar-Se do barco, caminhando 

sobre o mar e tiveram medo. Mas 
Jesus disse-lhes: «Sou Eu. Não 

temais» (João 6)
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