
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

«Quem de entre vós estiver 
sem pecado atire a primeira 

pedra» (João 8)

Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 
Maria, porque encontraste 

graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um 

Filho, a quem porás o nome de 
Jesus. (Lucas 1)

 Então perguntaram-Lhe: 
«Quem és Tu?» Respondeu-
lhes Jesus: «Absolutamente 
aquilo que vos digo. Tenho 
muito que dizer e julgar a 

respeito de vós. Mas Aquele 
que Me enviou é verdadeiro e 
Eu comunico ao mundo o que 

Lhe ouvi». (João 8)

Então os príncipes dos sacerdotes 
e os fariseus reuniram conselho e 
disseram: «Que havemos de fazer, 
uma vez que este homem realiza 
tantos milagres? Se O deixamos 

continuar assim, todos acreditarão 
n’Ele; e virão os romanos destruir-
nos o nosso Lugar santo e toda a 

nação». (João 11)

Naquele tempo, os judeus 
agarraram em pedras para 

apedrejarem Jesus, 
Então Jesus disse-lhes: 

«Apresentei-vos muitas boas 
obras, da parte de meu Pai. 
Por qual dessas obras Me 

quereis apedrejar?» (João 10)

«Em verdade, em verdade vos digo: 
Todo aquele que comete o pecado é 

escravo. (João 8)

Naquele tempo, alguns gregos que tinham 
vindo a Jerusalém para adorar nos dias da 
festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da 

Galileia, e fizeram-lhe este pedido: 
«Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe 
foi dizê-lo a André; e então André e Filipe 
foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-
lhes: «Chegou a hora em que o Filho do 
homem vai ser glorificado. Em verdade, 
em verdade vos digo: Se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, fica só; mas 

se morrer, dará muito fruto. (João 12)
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