SUGESTÃO PARA SUA ORAÇÃO
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
A oração um lugar sagrado
Lembre-se daquela página da Bíblia em que se vê Moisés apascentando as suas ovelhas nos planaltos
do monte Horeb e que, de repente, para diante da sarça que arde sem ser consumida? Ele treme de medo
sagrado. Adianta-se para observar a maravilha, mas, saindo das chamas, uma voz o detém: “Tira primeiro
as suas sandálias, a terra em que pisas é uma terra sagrada”. A oração é um lugar sagrado, a terra santa
em que Deus reside. É aí que Ele espera o homem, que lhe falará e, talvez, o abraçará com o seu amor
terno e poderoso. Atividade de Deus mais ainda do que atividade do homem, a oração escapa, em parte,
às investigações da razão: é um mistério. Não é ilícito, porém, pretender entendê-la melhor,sendo este até
um dos mais nobres objetivos oferecidos à investigação do espírito humano; mas, para aí chegar, é
preciso deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, caminhando humildemente, de pés descalços, renunciando
à pretensão de arrancar- lhe o seu segredo mais íntimo.
Desisto de convencê-lo da sua importância enquanto, como “velho racionalista” que o senhor é, manterse-á no simples plano da filosofia. Mas, na sua próxima visita, lhe mostrarei um retrato de Bento Labre, o
santo mendigo. Talvez essa imagem tenha maior força de convicção do que as minhas palavras. Ela
sempre me impressionou muito: acho-a extraordinariamente expressiva. Vê-se o santo rezando, de braços
cruzados, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos baixos. Deeprende-se dela uma impressão de intenso
recolhimento;(...) Esse coração de homem indubitavelmente vive algo de muito importante, de muito
invejável. E a gente é levada a ajoelhar-se diante de Bento que reza, porque se tem certeza de que o
Deus que vive na sua alma lhe dirige palavras que o tornam muito feliz, palavras dulcíssimas de ouvir.
Henri Caffarel 100 cartas sobre a oração pag. 179/180.
MOMENTO DE SILÊNCIO- Tu falas Senhor eu escuto..., 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 contam com sua oração...
LEITURA BÍBLICA
Salmo 138 – (137) Deus olha o humilde.
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.

