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«Senhor, desce, antes que 
meu filho morra». Jesus 

respondeu-lhe: «Vai, que o teu 
filho vive». O homem acreditou 

nas palavras que Jesus lhe 
tinha dito e pôs-se a caminho. 

(João 4)

Vim em nome de meu Pai e 
não Me recebeis; mas se vier 
outro em seu próprio nome, 

recebê-lo-eis..(João 5)

 «Acaso a nossa Lei 
julga um homem sem 
antes o ter ouvido e 

saber o que ele faz?» 
(João 7)

Naquele tempo, Jesus 
percorria a Galileia, 
evitando andar pela 
Judeia, porque os 

judeus procuravam dar-
Lhe a morte.  (João 7)

Assim como o Pai ressuscita os 
mortos e lhes dá vida, assim o Filho 
dá vida a quem Ele quer. (João 5)

Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um homem 
tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a 

parte da herança que me toca’. O pai repartiu os bens 
pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, 

juntando todos os seus haveres, partiu para um país 
distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida 
dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome 

naquela região e ele começou a passar privações. (…) 
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, 

pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus 

trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. (…) 
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu filho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei 

depressa a melhor túnica 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)

DOMINGO IV
27 de Março

Jesus perguntou-lhe: «Queres ser curado?» 
O enfermo respondeu-Lhe: «Senhor, não 

tenho ninguém que me introduza na piscina, 
quando a água é agitada; enquanto eu vou, 

outro desce antes de mim». Disse-lhe Jesus: 
«Levanta-te, toma a tua enxerga e anda». No 
mesmo instante o homem ficou são, tomou a 
sua enxerga e começou a caminhar. (João 5)

Segunda-feira
28 de Março

Terça-feira
29 de Março

Quinta-feira 
31 de Março

Sábado
2 de Abril

Semana IV | Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada Quarta-feira

30 de Março

A MINHA ORAÇÃO A JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUSQuarta
 Semana

Sexta-feira
1 de Abril


