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A MINHA ORAÇÃO
A JESUS

«Senhor, desce, antes que 
meu filho morra». Jesus 

respondeu-lhe: «Vai, que o 
teu filho vive». O homem 

acreditou nas palavras que 
Jesus lhe tinha dito e pôs-se 

a caminho. (João 4) Naquele tempo, alguns que 
tinham ouvido as palavras de 

Jesus diziam no meio da 
multidão: «Ele é realmente o 

Profeta». Outros afirmavam: «É 
o Messias». Outros, porém, 

diziam: «Poderá o Messias vir 
da Galileia? (João 7)

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
«Assim como Moisés elevou a serpente no 
deserto, também o Filho do homem será 

elevado, para que todo aquele que 
acredita tenha n’Ele a vida eterna. Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu 
Filho Unigénito, para que todo o homem 

que acredita n’Ele não pereça, mas tenha 
a vida eterna. (João 3)
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E o Pai, que Me enviou, 
também Ele deu 

testemunho de Mim. 
Nunca ouvistes a sua 
voz, nem vistes a sua 
figura e a sua palavra 

não habita em vós, 
porque não acreditais 

n’Aquele que Ele enviou.  
(João 5)

Rejubilai, ó céus; exulta, ó terra; 
montes, soltai gritos de alegria, 
porque o Senhor consola o seu 
povo e tem compaixão dos seus 

pobres. (Isaías 49)

16 de Março

«Queres ser curado?» O enfermo 
respondeu-Lhe: «Senhor, não tenho 

ninguém que me introduza na piscina, 
quando a água é agitada; enquanto eu 
vou, outro desce antes de mim». Disse-

lhe Jesus: «Levanta-te, toma a tua 
enxerga e anda». (João 5)

«José, filho de David, não 
temas receber Maria, tua 

esposa, pois o que nela se 
gerou é fruto do Espírito 

Santo. Ela dará à luz um filho 
e tu pôr-Lhe-ás o nome de 

Jesus, porque Ele salvará o 
povo dos seus pecados». 

(Mateus 1)
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