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9 de Junho

A minha Carne é verdadeira comida 
e o meu Sangue é verdadeira bebida. 
Quem come a minha Carne e bebe o 
meu Sangue permanece em mim e 

Eu nele. (João 6)

Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela 
vossa perfeição, animai-vos uns aos 

outros, tende os mesmos sentimentos, 
vivei em paz. E o Deus do amor e da 
paz estará convosco. Saudai-vos uns 

aos outros com o ósculo santo. Todos 
os santos vos saúdam. A graça do 

Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e 
a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco. (2 Cor 13)

12 de Junho

Bem-aventurados sereis, 
quando, por minha causa, vos 
insultarem, vos perseguirem e, 

mentindo, disserem todo o 
mal contra vós. Alegrai-vos e 
exultai, porque é grande nos 

Céus a vossa recompensa. 
(Mateus 5)

Domingo da 
Santíssima Trindade

8 de Junho

Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus discípulos: 
«Vós sois o sal da terra. 

(Mateus 5)

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: Ouvistes 
que foi dito aos antigos: ‘Não 
cometerás adultério’. Mas Eu 

digo-vos: Todo aquele que 
tiver olhado para uma mulher 
com maus desejos já cometeu 

adultério com ela em seu 
coração. (Mateus 5)

Nenhum mal te acontecerá,
nem a desgraça se aproximará da tua 
morada. Porque o Senhor mandará 
aos seus Anjos que te guardem em 
todos os teus caminhos. (Salmo 90)

Aquele que medita na lei do 
Altíssimo, se for do agrado do 

Senhor omnipotente,
será cheio do espírito de 

inteligência. Então ele derramará, 
como chuva, as suas palavras de 

sabedoria e na sua oração louvará 
o Senhor. (Sir 39)

S. António
Dia 13
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