
PROCURA PRIMEIRO O REINO DE DEUS  
 
«Por isso vos digo: Não vos inquieteis quanto à vossa 
vida, com o que haveis de comer ou beber, nem quanto 
ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura 
não vale a vida mais do que o alimento, e o corpo mais 
do que o vestido? 
Olhai as aves do céu: não semeiam nem ceifam nem 
recolhem em celeiros; e o vosso Pai celeste alimenta-as. 
Não valeis vós mais do que elas? Qual de vós, por mais 
que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à 
duração de sua vida?  

Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje 
existe e amanhã será lançada ao fogo, como não fará 
muito mais por vós, homens de pouca fé? Procurai 
primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais 
se vos dará por acréscimo». (Mt 6, 25-34)  

 

Jesus ensina-nos que as preocupações terrenas, tal como 
a comida, a bebida e o vestuário não acrescentam de um 
só côvado a nossa vida. O que mais importa é considerar 
a Infinita Providencia do Pai Celeste que cuida de nós, 
das nossas mais pequenas necessidades: «Não vos 
inquieteis quanto à vossa vida, com o que haveis de 
comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que 
haveis de vestir. O Vosso Pai Celeste bem sabe que 
precisais de tudo isto. «Procurai primeiro o Reino de 
Deus e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará por 
acréscimo» (CIC 305).  
 



Se o Pai cuida das aves do céu e da erva do campo, seres 
efémeros e transeuntes, muito mais cuida de nós que 
somos os seus filhos, destinados à vida eterna.  
 
Jesus diz-nos: «Procurai primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça, e tudo o mais se vos dará por acréscimo».  
 
«Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem os corroem e os ladrões arrombam os muros, 
a fim de os roubar. Acumulai tesouros no Céu, onde a 
traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não 
arrombam nem furtam.  Pois, onde estiver o teu tesouro, 
aí estará também o teu coração» (Mt 6,19-21). 
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