
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Tu és Pedro; sobre esta pedra 
edificarei a minha Igreja e as portas 
do inferno não prevalecerão contra 
ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos 

Céus: tudo o que ligares na terra será 
ligado nos Céus, e tudo o que 

desligares na terra será desligado 
nos Céus». (Mateus 16)

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Pedi e dar-se-
vos-á, procurai e encontrareis, 
batei à porta e abrir-se-vos-á. 
Porque todo aquele que pede 

recebe, quem procura encontra e 
a quem bate à porta abrir-se-á. 

(Mateus 7)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Quando orardes, não 

digais muitas palavras (…) Orai assim: 
‘Pai nosso, que estais nos Céus, 

santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino… (Mateus 6)

Amai os vossos inimigos e orai por 
aqueles que vos perseguem, para 
serdes filhos do vosso Pai que está 
nos Céus; pois Ele faz nascer o sol 
sobre bons e maus e chover sobre 

justos e injustos. (Mateus 5)

Portanto, se fores apresentar a 
tua oferta sobre o altar e ali te 

recordares que o teu irmão tem 
alguma coisa contra ti, deixa lá 
a tua oferta diante do altar, vai 
primeiro reconciliar-te com o 

teu irmão e vem depois 
apresentar a tua oferta. 

(Mateus 5)

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa 
bondade, pela vossa grande misericórdia apagai 
os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as culpas. (Salmo 50)

Depois de João ter sido preso, 
Jesus partiu para a Galileia e 

começou a pregar o Evangelho, 
dizendo: «Cumpriu-se o tempo e 

está próximo o reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no 

Evangelho». (Marcos 1)

Domingo I – Ano B
21 de Fevereiro

Cadeira de S. Pedro
22 de Fevereiro

23 de Fevereiro

24 de Fevereiro

25 de 
Fevereiro

26 de 
Fevereiro

27 de Fevereiro

Quaresma 2021 Primeira Semana


	Slide 1

