Leitura Orante

Procure um lugar silencioso

Invocação ao Espírito Santo
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será
criado. E renovareis a face da terra.
OREMOS: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com
a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua
consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.
Oração para abertura do coração
Senhor Jesus, aqui estou para esse momento de oração-reflexão.
Abre meus ouvidos para ouvir tua voz, abre meu coração para
acolher a tua mensagem e praticá-la em minha casa, em meu
ambiente de trabalho. A todas as pessoas que encontrar, que eu seja
sinal de tua bondade. Amém!
Salmo 8
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois
puseste a tua glória sobre os céus!
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que
preparaste; que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem,
para que o visites?
Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra!

Texto bíblico
Evangelho (Mt 5,13-16)
“Vós sois o sal da terra… Vós sois a luz do mundo”
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 13”Vós sois o sal
da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele

não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado
pelos homens. 14Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida
uma cidade construída sobre um monte. 15Ninguém acende uma
lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro,
onde ela brilha para todos os que estão em casa. 16Assim também
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e louvem o vosso Pai que está nos céus”.

O que o texto
bíblico diz...

O que o texto
bíblico me diz...

Minha reflexão
e propósito de
vida...

Após esse momento de oração escolha um canto que te ajuda a se
colocar na presença de Deus.
Reze uma Ave Maria na certeza de que ela caminha ao teu lado te
auxiliando em todos os momentos.

Oração final:
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver a discórdia, que eu leve a união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar, que ser amado
Pois é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém!

