
 

SUGESTÃO PARA SUA ORAÇÃO 

O fio de lã 

Foi no século XIX, numa pequena cidade da Grã-Bretanha, uma enorme chaminé foi construída para uma 

fábrica. Após o ultimo operário descer do andaime, o enorme andaime foi desmanchado e a cidade toda 

festejava. Eis que para espanto de todos surgiu um operário que havia ficado terminando um último 

trabalho dentro da chaminé. Todos ficaram calados, como retirá-lo? Levariam dias para reconstruir um 

novo andaime, até lá o operário morreria de frio senão de fome. Eis que no meio da multidão uma senhora 

grita, era a mãe do operário: Filho tire sua meia. Todos pensam que ela perdeu o juízo, mas ela insiste: 

Puxe a extremidade da lã, lance uma ponta e segure a outra fortemente. Ao fio de lã é amarrado um  fio de 

linho, que puxado chega as mão do operário. Ao fio de linho é amarrado um cordel, ao cordel uma corda, a 

corda é atado um cabo. O rapaz só precisou fixar bem o cabo e descer por ele, no meio dos vivas da 

multidão.  

Consegui convencê-lo a lançar a Deus o seu fio de lã?  (Cem cartas sobre a Oração.) Sua oração pode 

ser um simples fio de lã, mas Deus conta com ela.   

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo 

MOMENTO DE SILÊNCIO 

O silêncio exterior, auxilia o silêncio interior, escolha uma posição que lhe seja confortável, coloque-se na 

presença de Deus e peça ao Senhor com humildade que acolha sua oração...o seu fio de lã.   

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 pode se transformar em uma via de mão dupla que liga a terra ao 

céu e traz o céu a terra.   

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.   
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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.  


