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vigiai e orai em todo o tempo, 
para que possais livrar-vos de 

tudo isto que está para 
acontecer e comparecer sem 

temor diante do Filho do 
homem». (Lucas 21)

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu 
és o Rei dos Judeus?». Jesus respondeu-
lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros 

Causarão a morte a alguns de vós e 
todos vos odiarão por causa do meu 
nome; mas nenhum cabelo da vossa 

cabeça se perderá. Pela vossa 
perseverança salvareis as vossas 

almas». (Lucas 21)

Dai graças ao Senhor com a 
cítara, tocai em sua honra o 

saltério de dez cordas. Cantai-Lhe 
um cântico novo. (Salmo 32)
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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

«Tende cuidado; não vos 
deixeis enganar, pois muitos 
virão em meu nome e dirão: 
‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo 

está próximo’. Não os sigais. 
(Lucas 21)

lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros 
que to disseram de Mim?». Disse-Lhe 

Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu 
povo e os sumos sacerdotes é que Te 

entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus 
respondeu: «O meu reino não é deste 
mundo. Se o meu reino fosse deste 

mundo, os meus guardas lutariam para que 
Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o 

meu reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: 
«Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: 
«É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e 
vim ao mundo, a fim de dar testemunho da 

verdade. Todo aquele que é da verdade 
escuta a minha voz». (João 18)

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos a seguinte parábola: 
«Olhai a figueira e as outras árvores: 
Quando vedes que já têm rebentos, 
sabeis que o Verão está próximo. 

Assim também, quando virdes 
acontecer estas coisas, sabei que 

está próximo o reino de Deus. 
(Lucas 21) 

Então hão-de ver o Filho 
do homem vir numa 

nuvem, com grande poder 
e glória. Quando estas 
coisas começarem a 

acontecer, erguei-vos e 
levantai a cabeça, porque 

a vossa libertação está 
próxima». (Lucas 21)


