
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Naquele tempo, disseram os discípulos a 
Jesus: «De facto agora falas abertamente, 

sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo 
e não precisas que ninguém Te faça 

perguntas. Por isso acreditamos que saíste 
de Deus». (João 16)

O Senhor apareceu a Paulo 
e disse-lhe: «Coragem! 

Assim como deste 
testemunho de Mim em 
Jerusalém, deverás dar 
testemunho também em 

Roma». (Actos 22)

No último dia, o mais solene 
da festa, Jesus estava de pé 
e exclamou: «Se alguém tem 
sede, venha a Mim e beba: 

do coração daquele que 
acredita em Mim correrão rios 

de água viva para a vida 
eterna». (João 7)
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Naquele tempo, Jesus ergueu 
os olhos ao Céu e orou deste 
modo: «Pai santo, guarda-os 
em teu nome, o nome que Me 

deste, para que sejam um, 
como Nós. (João 17)

Quando Jesus Se manifestou aos 
seus discípulos junto ao mar de 
Tiberíades, depois de comerem, 

perguntou a Simão Pedro: «Simão, 
filho de João, amas-Me tu mais do 
que estes?». Ele respondeu-Lhe: 
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te 

amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta 
os meus cordeiros». (João 21)
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21 de Maio

«Pai, chegou a hora. Glorifica o teu 
Filho, para que o teu Filho Te 

glorifique e, pelo poder que Lhe deste 
sobre toda a criatura, Ele dê a vida 

eterna a todos os que Lhe confiaste. É 
esta a vida eterna: que Te conheçam 
a Ti, único Deus verdadeiro, e Aquele 
que enviaste, Jesus Cristo. (João 17)

E assim o Senhor Jesus, depois de 
ter falado com eles, foi elevado ao 
Céu e sentou-Se à direita de Deus. 
Eles partiram a pregar por toda a 
parte e o Senhor cooperava com 

eles, confirmando a sua palavra com 
os milagres que a acompanhavam. 

(Marcos 15)
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Jesus disse-lhes de novo: «A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a 
vós». Dito isto, soprou sobre eles e 

disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes 

os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes ser-

lhes-ão retidos». (João 20)
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