SUGESTÃO PARA SUA ORAÇÃO
Cristo me Ama
Ele me ama desde todo o sempre, para melhor compreenderes ouça esta história: Um de meus amigos
referindo-se a uma lembrança de sua infância contou-me que sua mãe, durante um passeio pelo campo,
dissera-lhe: “Sabe, Francisco, há bem mais de doze anos que lhe quero bem”. Na sua jovem lógica replica
o garoto: “não é possível, porque eu nem existia”. Pois é verdade. “Quando eu era menina, disse a mãe,
eu já amava o filho que teria mais tarde.” – Trinta anos depois esse homem ficava todo comovido quando
se lembrava disso. Deus, porém, é de toda a eternidade que ele me concebeu no seu pensamento e o
seu coração, é de toda a eternidade que Ele me ama...Na oração Cristo me ama como sou, com o meu
bem e o meu mal, minhas virtudes e meus defeitos.E pouco a pouco ele me ajudará a ser como Ele quer
que eu seja. Pe. Caffarel – 5 Encontros sobre a Oração Interior
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
MOMENTO DE SILÊNCIO
O corpo e o espírito são solidários, indissolúveis, dupla face de uma só realidade. Escolha uma posição
corporal que mais o ajude a rezar: ajoelhado, sentado, caminhando... Aquiete sua alma, respire lenta e
naturalmente.
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança as intenções que lhe são confiadas e creia no
mais íntimo do seu ser que sua oração é ouvida por Deus, e que lá onde nossos braços não podem
chegar por pura Graça e Dom de Deus pode chegar à força da nossa oração.
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.
LEITURA BÍBLICA
Evangelho – João 15, 7 a 17- O fruto do discípulo é o amor
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)

