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Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Sede 

misericordiosos, como o vosso Pai 
é misericordioso. (Lucas 6)

Bendito o homem que 
confia no Senhor e põe no 
Senhor a sua esperança. 

(Jeremias 17)

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)

Naquele tempo, enquanto Jesus subia para 
Jerusalém, chamou à parte os Doze e 

durante o caminho disse-lhes: «Vamos subir 
a Jerusalém e o Filho do homem vai ser 

entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos 
escribas, que O condenarão à morte e O 
entregarão aos gentios, para ser por eles 

escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao 
terceiro dia Ele ressuscitará». (Mateus 20)

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
João e Tiago e subiu ao monte, para orar. 

Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu 
rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura 
refulgente. Dois homens falavam com Ele: eram 
Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, 
falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se 

em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam 
a cair de sono; mas, despertando, viram a glória 

de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. 
Quando estes se iam afastando, Pedro disse a 

Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! 
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para 
Moisés e outra para Elias». Não sabia o que 

estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles 
ficaram cheios de medo, ao entrarem na nuvem. 

Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu 
Filho, o meu Eleito: escutai-O». (Lucas 9)

DOMINGO II
13 de Março

Aquele que for o maior 
entre vós será o vosso 

servo. Quem se exalta será 
humilhado e quem se 

humilha será exaltado». 
(Mateus 23)
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16 de Março

A MINHA ORAÇÃO A JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUSSegunda 
Semana

«José, filho de David, não temas 
receber Maria, tua esposa, pois 
o que nela se gerou é fruto do 

Espírito Santo. (Mateus 1)


