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Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho,
e do Espírito Santo.
Amém
O Senhor está aqui, presente entre nós.
Estamos reunidos com toda a Igreja
neste momento de oração.

Prepare-nos para ouvir a Palavra
Senhor Jesus,
tu és a compaixão de Deus.
Senhor Jesus,
tu nos revelas o generoso amor de Deus.
Senhor Jesus,
tu estás perto de todos que o invocam

Leitura bíblica (Lucas 11:1-13)
Uma vez Jesus estava orando em um certo lugar,
quando terminou, um de seus discípulos lhe disse:
‘Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou seus
discípulos.’ Ele disse-lhes: ‘Quando você rezar, diga:
“Pai, santificado seja teu nome, venha a
nós o teu reino, nos dê todos os dias
nosso pão diário, perdoe-nos nossos
pecados, pois nós também perdoamos
todos que nos devem, e não nos deixe
cair em tentação.”

bate será aberta. Que pai entre vocês se o filho pedir
um peixe, lhe dará uma cobra em vez do peixe? Ou
se ele pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião? Se
você, então, que é mau, sabe como fazer coisas boas
aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o
Espírito Santo àqueles que lhe pedirem?!’

Reflexão - Hospitalidade de Deus
Muitas pessoas se esforçam para dar um nome a
Deus. Para alguns, chamá-lo de ‘Pai’ é bom. Para
outros, a imagem de Deus como Pai evoca
memórias traumáticas de sua experiência infantil
de dor, sofrimento, negligência e até abuso.
Outros preferem termos como ‘Criador’, ‘Redentor’
ou ‘Santificador’. Mas esses termos descrevem
funções, não pessoas, e parecem não ter o calor e
intimidade que intuímos marca nossa relação com
Deus.
No Evangelho de hoje, um dos discípulos, tendo
visto Jesus em oração, pede-lhe para ensiná-los. A
oração que Jesus lhes ensina é provavelmente
muito semelhante à que ele mesmo orou.
A oração não tem a formalidade daquelas usados na
adoração do Templo e da sinagoga. Em vez disso,
começa com uma maneira mais informal, calorosa e
íntima de se dirigir a Deus como ‘Abba’, não tão
formal quanto ‘Pai’ ou tão infantil quanto ‘papai’,
mas algo intermediário.

E ele lhes disse: ‘Suponha que um de vocês tenha um
amigo, e ele vem à meia-noite e diz a ele: “Amigo,
empreste-me três pães, pois um dos meus amigos
veio em uma viagem e eu não tenho nada para
oferecer a ele”; e, de dentro, ele responde: "Não me
incomode; a porta já está fechada; meus filhos e eu
estamos deitados; Eu não posso levantar-se para dálos a você"; Digo-te que, se ele não se levantar e dálos a ele porque ele é seu amigo, pelo menos por
causa de sua importunação ele vai se levantar e darlhe tudo o que ele precisa.

Qualquer nome que escolhemos para Deus, o termo
que usamos deve ter o mesmo significado que ‘Abba’
tinha para Jesus. Os discípulos também vivem na
mesma relação calorosa e íntima que Deus e Jesus
compartilham. E é a partir dessa relação como
membros da casa de Deus que Jesus os ensina a orar.

Pois bem, eu vos digo: pedi e será dado, procurai e
achareis, batei e será aberta; pois todos que pedem
recebe, e aquele que procura acha, e para aquele que

Uma comunidade que reza esta oração reconhece
sua proximidade privilegiada com Deus. Mas também
reconhece que a hospitalidade de Deus chama

No início, a oração se concentra apenas em Deus
(‘santificado seja seu nome’), depois passa para o que
o mundo precisa (‘venha o teu reino’), e depois para o
que os discípulos precisam (sustento, perdão e
libertação do julgamento, perseguição e tentação).
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toda a humanidade para essa mesma proximidade
experimentada como a vinda do Reino.
Bater descaradamente na porta de um amigo é um
incentivo para não ter medo de pedir continuamente
a Deus o que precisamos para viver como membros
do Reino. Deus não deixará de compartilhar a vida e o
amor de Deus através do dom do Espírito Santo.
Se os seres humanos, ‘que são maus, darão coisas
boas aos seus filhos’, então quanto mais Deus dará o
dom do Espírito Santo àqueles que lhe pedem? O
Espírito Santo que é o vínculo do amor entre Deus,
Jesus e nós — o Espírito Santo que nos ajuda a sentir e
experimentar que estamos profundamente envolvidos
no amor, cuidado e preocupação de Deus.

Orações de intercessão
Tu, Senhor, nos sustenta e nos alimenta.
Inspire-nos a saciar a fome do mundo.
Que seu reino encontre um lar em nós,
e estar presente em cada pensamento e ação.
Tu és perdão e paz.
Ajude-nos a nos esforçarmos para perdoar uns
ao outros.

Oração do Senhor
Seguindo o ensinamento e exemplo de Jesus, vamos
orar:

Pai nosso, que estais no céu.
Santificado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso Reino;
Seja feita a vossa vontade assim
na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos daí hoje;
Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós também perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração Final
Senhor, nosso Deus,
sua fidelidade a nós vai além de toda
esperança e expectativa.
Cura-nos e livra-nos quando somos
maltratados e prejudicados pelo mal.
Tranquilize-nos gentilmente com seu amor.
Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Bênção
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus,
e a comunhão do Espírito Santo,
nos acompanhe nesta semana que começamos.
Amém.

This resource is presented by the Carmelites of Australia & Timor-Leste at a time when many cannot gather together as we
usually do to celebrate the Eucharist. We are conscious that Christ is present not only in the Blessed Sacrament but also in
the Scriptures and in our hearts. Even when we are on our own we remain part of the Body of Christ.
In the room you decide to use for this prayer you could have a lighted candle, a crucifix and the Bible. These symbols
help keep us mindful of the sacredness of our time of prayer and can help us feel connected with our local worshipping
communities.
This text is arranged with parts for a leader and for all to pray, but the leader’s parts can be shared among those present.
As you use this prayer know that the Carmelites will be remembering in our prayer all the members of our family at this time.
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