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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

Conheceis a generosidade 
de Nosso Senhor Jesus 
Cristo: Ele, que era rico, 
fez-Se pobre por vossa 

causa, para vos enriquecer 
com a sua pobreza. 

(2 Coríntios 8)

Procurai primeiro o reino de 
Deus e a sua justiça, e tudo o 

mais vos será dado por 
acréscimo. Portanto, não vos 

inquieteis com o dia de 
amanhã, porque o dia de 
amanhã tratará das suas 

inquietações. A cada dia basta 
o seu cuidado». (Mateus 6)

DOMINGO 13 de Junho

Irmãos: Lembrai-vos disto: Quem 
semeia pouco também colherá pouco e 
quem semeia abundantemente também 
colherá abundantemente. Dê cada um 

segundo o impulso do seu coração, 
sem tristeza nem constrangimento, 

porque Deus ama aquele que dá com 
alegria. (2 Coríntios 9)

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Não acumuleis 

tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem os destroem e os ladrões 
os assaltam e roubam. Acumulai 

tesouros no Céu, onde a traça e a 
ferrugem não os destroem e os 
ladrões não os assaltam nem 

roubam. Porque onde estiver o teu 
tesouro, aí estará o teu coração. 

(Mateus 6)

Tempo comum – Ano B
Semana XI

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Quando orardes, 
não digais muitas palavras, como 
os pagãos, porque pensam que 

serão atendidos por falarem muito. 
Não sejais como eles, porque o 

vosso Pai bem sabe do que 
precisais, antes de vós Lho 

pedirdes. (Mateus 6)
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Naquele tempo, disse Jesus à 
multidão: «O reino de Deus é como um 
homem que lançou a semente à terra. 

Dorme e levanta-se, noite e dia, 
enquanto a semente germina e cresce, 
sem ele saber como. A terra produz por 
si, primeiro a planta, depois a espiga, 
por fim o trigo maduro na espiga. E 

quando o trigo o permite, logo se mete 
a foice, porque já chegou o tempo da 

colheita». (Marcos 4)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Ouvistes que foi dito aos antigos: 
‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, 
digo-vos: Não resistais ao homem mau. Mas 

se alguém te bater na face direita, oferece-lhe 
também a esquerda. (Mateus 5)
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