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O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Sede misericordiosos, 
como o vosso Pai é misericordioso. 

Não julgueis e não sereis julgados. Não 
condeneis e não sereis condenados. 

Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-
se-vos-á (Lucas 6)

Filho, lembra-te que recebeste 
os teus bens em vida e Lázaro 

apenas os males. Por isso, agora 
ele encontra-se aqui consolado, 
enquanto tu és atormentado. 

(Lucas 16)

Fazei e observai tudo quanto vos 
disserem, mas não imiteis as suas 

obras, porque eles dizem e não 
fazem. Atam fardos pesados e 

põem-nos aos ombros dos homens, 
mas eles nem com o dedo os 
querem mover. (Mateus 23)

Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei 
contra o Céu e contra ti. Já não 
mereço ser chamado teu filho’. 

Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei 
depressa a túnica mais bela e 

vesti-lha. Ponde-lhe um anel no 
dedo e sandálias nos pés. Trazei o 
vitelo gordo e matai-o. Comamos 

e festejemos, porque este meu 
filho estava morto e voltou à vida, 
estava perdido e foi reencontrado’ 

(Lucas 15)

Disse-lhes Jesus: «Nunca 
lestes na Escritura: ‘A pedra 
rejeitada pelos construtores 
tornou-se a pedra angular; 

tudo isto veio do Senhor e é 
admirável aos nossos olhos’? 

(Mateus 21)

Quem entre vós quiser tornar-se grande 
seja vosso servo e quem entre vós quiser 

ser o primeiro seja vosso escravo. Será 
como o Filho do homem, que não veio 

para ser servido, mas para servir e dar a 
vida pela redenção dos homens». 

(Mateus 20)

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João e subiu só com eles para um 

lugar retirado num alto monte e 
transfigurou-Se diante deles. (…) 
Apareceram-lhes Moisés e Elias, 

conversando com Jesus. (…) Veio então uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra e da 
nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é o meu 
Filho muito amado: escutai-O» (Marcos 9)
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