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Naquele tempo, Maria Madalena e a outra 
Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, 

afastaram-se a toda a pressa, cheias de 
temor e de grande alegria, e correram a 

levar aos discípulos a notícia da 
Ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao 

seu encontro e saudou-as. Elas 
aproximaram-se, abraçaram-Lhe os pés e 

prostraram-se diante d’Ele. Disse-lhes 
então Jesus: «Não temais. Ide avisar os 

meus irmãos que devem ir para a Galileia. 
Lá Me verão» (Mateus 28)

«Quem és Tu?»: bem sabiam que era o Senhor. Então 
Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o 
mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus 

Se manifestou aos discípulos, depois de ter 
ressuscitado dos mortos. (João 21)

Segunda-Feira da 
Oitava da Páscoa

5 de Abril
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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

Disse-lhe Jesus: «Maria!» Ela voltou-se 
e respondeu em hebraico: «Rabuni!», 
que quer dizer: «Mestre!» Jesus disse-
lhe: «Não Me detenhas, porque ainda 

não subi para o Pai. (João 20)

Terça-Feira da 
Oitava da Páscoa

6 de Abril

Quarta-Feira da 
Oitava da Páscoa

7 de Abril

Sexta-Feira da 
Oitava da Páscoa

9 de Abril

Quinta-Feira da 
Oitava da Páscoa

8 de Abril

Sábado da 
Oitava da Páscoa

10 de Abril

O MEU DESENHO PARA JESUS

«Ficai connosco, porque o dia está a 
terminar e vem caindo a noite». Jesus entrou 
e ficou com eles. E quando Se pôs à mesa, 
tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 
entregou-lho. Nesse momento abriram-se-

lhes os olhos e reconheceram-n’O. 
(Lucas 24)

Vede as minhas mãos e os meus pés: 
sou Eu mesmo; tocai-Me e vede: um 

espírito não tem carne nem ossos, como 
vedes que Eu tenho». Dito isto, mostrou-

lhes as mãos e os pés. (Lucas 24)

Mais tarde apareceu aos Onze, 
quando eles estavam sentados à 

mesa, e censurou-os pela sua 
incredulidade e dureza de 

coração, porque não acreditaram 
naqueles que O tinham visto 

ressuscitado. E disse-lhes: «Ide 
por todo o mundo e proclamai o 
Evangelho a toda a criatura». 

(Marcos 16)
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