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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

«Que devemos nós fazer para 
praticar as obras de Deus?» 

Respondeu-lhes Jesus: «A obra de 
Deus consiste em acreditar 

n’Aquele que Ele enviou». (João 6)

Todos os que temeis a 
Deus, vinde e ouvi,

vou narrar-vos quanto 
Ele fez por mim.

Meus lábios O invocaram
e minha língua O louvou. 

(Salmo 65)

Disseram-Lhe eles: «Senhor, 
dá-nos sempre desse pão». 

Jesus respondeu-lhes: «Eu sou 
o pão da vida: quem vem a 
Mim nunca mais terá fome, 

quem acredita em Mim nunca 
mais terá sede». (João 6)

Ninguém pode vir a Mim, se não lhe for 
concedido por meu Pai». A partir de 

então, muitos dos discípulos afastaram-
se e já não andavam com Ele. Jesus 

disse aos Doze: «Também vós quereis ir 
embora?» Respondeu-Lhe Simão Pedro: 

«Para quem iremos, Senhor? Tu tens 
palavras de vida eterna. Nós 

acreditamos e sabemos que Tu és o 
Santo de Deus». (João 6)

 «Saulo, Saulo, porque Me 
persegues?». Ele perguntou: 
«Quem és Tu, Senhor?». O 
Senhor respondeu: «Eu sou 

Jesus, a quem tu persegues. Mas 
levanta-te, entra na cidade e aí te 

dirão o que deves fazer». 
(Actos 9)

E a vontade d’Aquele que Me enviou é 
esta: que Eu não perca nenhum dos que 
Ele Me deu, mas os ressuscite no último 
dia. De facto, é esta a vontade de meu 
Pai: que todo aquele que vê o Filho e 

acredita n’Ele tenha a vida eterna; e Eu 
o ressuscitarei no último dia». (João 6)Disse-lhes Jesus: «Porque estais 

perturbados e porque se levantam esses 
pensamentos nos vossos corações? Vede 
as minhas mãos e os meus pés: sou Eu 

mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não 
tem carne nem ossos, como vedes que Eu 

tenho». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os 
pés. E como eles, na sua alegria e 

admiração, não queriam ainda acreditar, 
perguntou-lhes: «Tendes aí alguma coisa 

para comer?». (Lucas 24)
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