
 
 

SUGESTÃO PARA SUA ORAÇÃO 
 

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo 

Para amar como o Pai 

Um amor que dá testemunho do Deus Amor 

Observemos mais de perto, sua missão de testemunhas de Deus. A primeira maneira de realizá-la 

é viver sempre mais perfeitamente seu amor, fazer que desperte todas as suas virtudes, que se manifeste 

fiel, feliz, fecundo. É verdade que se encontra acima de suas possibilidades: o homem e a mulher logo 

comprovam que o mal trabalha em seu lar. Eles têm que, necessáriamente, recorrer à graça de Cristo, 

Salvador do casal. Então com isso, sua união se converte em testemunho de Deus Salvador, e não 

apenas de Deus Criador. 

Seu matrimônio dará testemunho de Deus de uma maneira mais explícita ainda, pela união dos 

“buscadores de Deus”, segundo a admirável expressão dos salmos. 

Matrimônio é um lugar de culto: marido e mulher são esses “adoradores em espírito e em verdade”, 

‘assim como o Pai os quer”(João 4,23). 

 Quando seu matrimônio, quando seu amor dá testemunho de Deus, que é amor, então os casais devem e 
podem das testemunho da palavra que será referendada por sua vida. Retirado do livro – Padre Caffarel: 
Centelhas de sua mensagem, Super-Região Brasil, pgs 30 a 32. 
 

 
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 – Efesios 5, 21-33 – Moral doméstica. 
 

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. 


