
O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, 
onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado 

dos mortos. Ofereceram-Lhe lá um jantar: Marta 
andava a servir e Lázaro era um dos que 

estavam à mesa com Jesus. Então Maria tomou 
uma libra de perfume de nardo puro, de alto 

preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-Lhos 
com os cabelos; e a casa encheu-se com o 

perfume do bálsamo. (João 12)

Ao cair da tarde, sentou-Se à mesa com os Doze. 
Enquanto comiam, declarou: «Em verdade, em verdade 

vos digo: Um de vós Me entregará». Profundamente 
entristecidos, começou cada um a perguntar Lhe: «Serei 

eu, Senhor?» Jesus respondeu: «Aquele que meteu 
comigo a mão no prato é que vai entregar-Me. O Filho do 
homem vai partir, como está escrito acerca d’Ele. Mas ai 
daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue! 

Melhor seria para esse homem não ter nascido». Judas, 
que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou: «Serei 

eu, Mestre?» Respondeu Jesus: «Tu o disseste». (Mateus 
26)

Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis 
de procurar-Me e, assim como disse aos judeus, também agora vos 

digo: não podeis ir para onde Eu vou». Perguntou-Lhe Simão 
Pedro: «Para onde vais, Senhor?». Jesus respondeu: «Para onde 
Eu vou, não podes tu seguir-Me por agora; seguir-Me-ás depois». 
Disse-Lhe Pedro: «Senhor, por que motivo não posso seguir-Te 

agora? Eu darei a vida por Ti». Disse-Lhe Jesus: «Darás a vida por 
Mim? Em verdade, em verdade te digo: Não cantará o galo, sem 

que Me tenhas negado três vezes». (João13)

 «Onde queres que façamos os preparativos
para comer a Páscoa?». Jesus enviou dois discípulos 
e disse-lhes:  «Ide à cidade. Virá ao vosso encontro 
um homem com uma bilha de água. Segui-o e, onde 

ele entrar, dizei ao dono da casa: ‘O Mestre pergunta: 
Onde está a sala, em que hei-de comer a Páscoa com 

os meus discípulos?’. Ele vos mostrará uma grande 
sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-

nos lá o que é preciso». (Marcos 14)
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Irmãos: Todos nós que 
fomos baptizados em 
Jesus Cristo fomos 

baptizados na sua morte. 
Fomos sepultados com Ele 

pelo Baptismo na sua 
morte, para que, assim 
como Cristo ressuscitou 
dos mortos pela glória do 
Pai, também nós vivamos 

uma vida nova. 
(Romanos 6)

 «Senhor, Tu vais lavar-me os pés?». 
Jesus respondeu: «O que estou a fazer, 

não o podes entender agora, mas 
compreendê-lo-ás mais tarde». Pedro 
insistiu: «Nunca consentirei que me 
laves os pés». Jesus respondeu-lhe: 

«Se não tos lavar, não terás parte 
comigo». Simão Pedro replicou: 

«Senhor, então não somente os pés, 
mas também as mãos e a cabeça». 

Jesus respondeu-lhe: «Aquele que já 
tomou banho está limpo e não precisa 

de lavar senão os pés. Vós estais 
limpos, mas não todos». Jesus bem 

sabia quem O havia de entregar. 
(João 13)

«Tudo está consumado».
E, inclinando a cabeça, 

expirou. (João 18)

 Depois de passar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de 
Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar 
Jesus. E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo, 
chegaram ao sepulcro ao nascer do sol. Diziam umas às 

outras: 
– Quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro? 
Mas, olhando, viram que a pedra já fora revolvida; e era 

muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem 
sentado do lado direito, vestido com uma túnica branca, e 

ficaram assustadas. Mas ele disse-lhes: 
– Não vos assusteis. Procurais a Jesus de Nazaré, o 

Crucificado? Ressuscitou: não está aqui. Vede o lugar 
onde O tinham depositado. Agora ide dizer aos seus 
discípulos e a Pedro que Ele vai adiante de vós para a 

Galileia. Lá O vereis, como vos disse. 
(Marcos 16)
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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Uma Páscoa feliz para ti, para 
a tua família e para todas as 
crianças do mundo.

ALELUIA!
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