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Disse- vos estas coisas, enquanto 
estava convosco. Mas o Paráclito, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em 

meu nome, vos ensinará todas as 
coisas e vos recordará tudo o que Eu 

vos disse». (João 14)

A MINHA ORAÇÃO A JESUS

Naquele tempo, enquanto Jesus 
falava à multidão, uma mulher 

levantou a voz no meio da multidão e 
disse: «Feliz Aquela que Te trouxe no 
seu ventre e Te amamentou ao seu 

peito». Mas Jesus respondeu: «Mais 
felizes são os que ouvem a palavra de 
Deus e a põem em prática» (Lucas 11)

13 de Maio

Não fostes vós que Me 
escolhestes; fui Eu que vos 
escolhi e destinei, para que 
vades e deis fruto e o vosso 
fruto permaneça. (João 15)

16 de Maio

Lembrai-vos das palavras 
que Eu vos disse: ‘O servo 
não é mais do que o seu 

senhor’. Se Me perseguiram 
a Mim, também vos 

perseguirão a vós. Se 
guardaram a minha palavra, 
também guardarão a vossa. 

(João 15) 

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Deixo-vos a paz, 
dou-vos a minha paz. Não vo-la 
dou como a dá o mundo. Não se 
perturbe nem intimide o vosso 

coração. Ouvistes que Eu vos disse: 
Vou partir, mas voltarei para junto 

de vós. (João 14)

15 de Maio

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Não se perturbe o vosso 

coração. Se acreditais em Deus, 
acreditai também em Mim. Em casa 
de meu Pai há muitas moradas; se 

assim não fosse, Eu vos teria dito que 
vou preparar-vos um lugar? (João 14)

É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros,

como Eu vos amei. Ninguém tem 
maior amor do que aquele que 
dá a vida pelos amigos. Vós sois 
meus amigos, se fizerdes o que 

Eu vos mando. (João 15)

12 de Maio
14 de Maio
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