
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Lídia, escutava-nos com atenção (…) O Senhor 
abriu-lhe o coração, para aderir ao que Paulo 

dizia. Quando recebeu o Baptismo, juntamente 
com toda a sua família, fez-nos este pedido: «Se 

me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos 
em minha casa». (Actos 16)

Apareceu no Céu um sinal 
grandioso: uma mulher revestida 

de sol, com a lua debaixo dos pés 
e uma coroa de doze estrelas na 

cabeça. (Apocalipse 11)

«Senhores, que devo fazer 
para ser salvo?» Eles 

responderam-lhe: «Acredita 
no Senhor Jesus e serás 
salvo, tu e a tua família». 

(Actos 16)

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Em 

verdade, em verdade vos digo: 
Tudo o que pedirdes ao Pai 

em meu nome, Ele vo-lo dará. 
(João 16)

É este o meu mandamento: que 
vos ameis uns aos outros, como 
Eu vos amei. Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a vida 

pelos amigos. Vós sois meus 
amigos, se fizerdes o que Eu vos 

mando. (João 15)
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Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Tenho ainda muitas 

coisas para vos dizer, mas não as 
podeis compreender agora. Quando 
vier o Espírito da verdade, Ele vos 

guiará para a verdade plena (João16)

«Senhor, que conheceis o coração 
de todos os homens, indicai-nos 

qual destes dois escolhestes para 
ocupar, no ministério apostólico, o 
lugar que Judas abandonou, a fim 
de ir para o seu lugar». Deitaram 
sortes sobre eles e a sorte caiu 
em Matias que foi agregado aos 

onze Apóstolos. (Actos 1)
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