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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

No princípio, Deus criou o céu e a terra. A 
terra estava deserta e vazia, as trevas 
cobriam a superfície do abismo e o 

espírito de Deus pairava sobre as águas. 
Disse Deus: «Faça-se a luz». E a luz 

apareceu. (Génesis 1)

Podes voltar para casa, 
porque o demónio já 
saiu da tua filha». Ela 

voltou para casa e 
encontrou a criança 
deitada na cama. O 

demónio tinha saído. 
(Marcos 7)

Os fariseus e os escribas perguntaram 
a Jesus: «Porque não seguem os teus 

discípulos a tradição dos antigos, e 
comem sem lavar as mãos?». Jesus 
respondeu-lhes: «Bem profetizou 

Isaías a respeito de vós, hipócritas, 
como está escrito: ‘Este povo honra-
Me com os lábios, mas o seu coração 

está longe de Mim. (Marcos 7)

Estabelecerei inimizade 
entre ti e a mulher, entre a 

tua descendência e a 
descendência dela. Ela há-
de atingir-te na cabeça e tu 
a atingirás no calcanhar». 

(Génesis 3)

 Jesus, afastando-Se com ele da multidão, 
meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com 

saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo 
os olhos ao Céu, suspirou e disse-lhe: 
«Effathá», que quer dizer «Abre-te». 

Imediatamente se abriram os ouvidos do 
homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e 

começou a falar correctamente. (…)  Cheios 
de assombro, diziam: «Tudo o que faz é 

admirável: faz que os surdos oiçam e que 
os mudos falem». (Marcos 7)

Naquele tempo, Jesus chamou de novo 
para junto de Si a multidão e disse-lhes: 

«Escutai-Me e procurai compreender. Não 
há nada fora do homem que ao entrar 

nele o possa tornar impuro. O que sai do 
homem é que o torna impuro. Se alguém 
tem ouvidos para ouvir, oiça».  (Marcos 7)

Ao cair da tarde, já depois do sol-
posto, trouxeram-Lhe todos os 
doentes e possessos e a cidade 
inteira ficou reunida diante da 

porta. Jesus curou muitas pessoas, 
que eram atormentadas por várias 

doenças, e expulsou muitos 
demónios. Mas não deixava que os 
demónios falassem, porque sabiam 

quem Ele era.  (Marcos 1)
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