SUGESTÃO PARA SUA ORAÇÃO
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
Para amar como o Pai
O pesar, o perdão e a generosidade, são os três caminhos pelos quais a imagem de Deus pode crescer
em mim. Quando penso na imensa obstinação dos filhos de Deus, nossa luxúria, nossa ganância, nossa
violência, nossa raiva, nosso ressentimento e quando olho para tudo isso com os olhos do coração de
Deus, não posso senão prantear e bradar pesarosamente. Esse lamento, esse pesar é oração. Sobram
tão poucos que lamentam neste mundo. Muitas vezes eu disse “Eu o perdôo”, mas meu coração
permanecia zangado ou ressentido. Eu ainda queria ouvir que eu, afinal de contas, estava certo, ainda
queria ouvir justificativas, desculpas. Mas o perdão de Deus é incondicional; vem de um coração
totalmente vazio de pretensões próprias. É esse perdão divino que devo praticar na minha vida diária.
O terceiro caminho para se tornar como o pai é o da generosidade. Na parábola do filho pródigo, o pai
não somente dá ao filho tudo o que pede, mas o cumula de presentes e ao filho mais velho diz: “Tudo o
que é meu é teu”. Não há nada que o pai reserve para si mesmo. “Também devo me doar aos meus
irmãos e irmãs, essa doação é a marca do verdadeiro discípulo” Ninguém tem maior amor do que
aquele que doa a vida por seus amigos. “
Como o Pai, devo ousar assumir a responsabilidade de uma pessoa espiritualmente adulta e confiar que a
verdadeira alegria e total realização podem somente advir de acolher em casa aqueles que foram feridos e
magoados na sua caminhada e amá-los com amor que não pede nem espera nada de volta. Num estado
de espírito totalmente livre de julgamentos ou de qualquer retorno, posso oferecer aos meus irmãos
confiança e esperança. Inspirado no livro– A volta do filho pródigo – Henri J.M. Nouwen pgs 140 a
145
MOMENTO DE SILÊNCIO- Aquiete a sua alma..., respire lenta e naturalmente. Deixe que Deus o conduza
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança as intenções que lhe são confiadas lembre-se
daqueles que acreditam que todo dia, a toda hora em algum lugar do mundo, alguém reza por sua dor...
LEITURA BÍBLICA
Evangelho – Lucas 15 20 a 32- O coração do Pai.
Momento de interiorização da Palavra. Você pode continuar sua oração rezando em silêncio
contemplativo, ou fazendo a oração do terço dos intercessores, ou como Deus lhe inspirar.
Oração do terço SEGUNDAS FEIRAS E SÁBADOS: MISTÉRIOS DA ALEGRIA (GOZOSOS) / TERÇAS E
SEXTAS FEIRAS: MISTÉRIOS DA DOR (DOLOROSOS) /QUARTAS FEIRAS E DOMINGOS: MISTÉRIOS DA
GLÓRIA (GLORIOSOS) / QUINTAS FEIRAS: MISTÉRIOS DA LUZ (LUMINOSOS)

Oração dos intercessores Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado, para a salvação do
mundo. Sentado agora à vossa direita, Ele não cessa de interceder por todos os seus irmãos humanos.
Movidos pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à sua oração, para a salvação de todos.
Que sacerdotes e casais sejam fiéis a seus compromissos, a serviço da comunhão na Igreja, irradiando o
amor que colocastes em seu coração. Que todos os vossos filhos, em todo o mundo, descubram a
felicidade que nos dais e vivam com respeito e dignidade, na alegria e na paz. Deus, nosso Pai, por
intercessão de Nossa Senhora e de todos os Santos conceda a nós, que somos intercessores junto a vós,
realizar nosso serviço de intercessão, por amor a vós e a todas as pessoas. Amém.

