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Animador: A vida cristã de fé é um mistério in-
finito! Aí reside a beleza de, por meio da oração, 
termos a companhia de Deus; Aquele que nos faz 
olhar para a frente. Aquele que nos dá a esperan-
ça de um renascimento a cada dia. Como nos fala 
o Papa Francisco: “A verdadeira oração é esta: 
com o Senhor. E quando tenho de interceder, 
tenho de o fazer com coragem. A coragem de ir 
em frente. Mas talvez a dúvida possa vir: “Eu faço 
isso, mas como sei que o Senhor me escuta?” Nós 
temos uma certeza: Jesus. Ele é o grande interces-
sor. E quando eu rezo, seja com a persuasão, seja 
gaguejando, seja discutindo com o Senhor, é Ele 
que toma a minha oração e a apresenta ao Pai.” 
Que o bondoso Deus nos dê a graça de sempre 
seguir seus passos, intercedendo pelos irmãos!

“Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês, quando os menciono em 
minhas orações” Ef 1, 15-23

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora.

Animador: Cantemos juntos:

Não te perturbes, nada te espante, quem com 
Deus anda, nada lhe falta!
Não te perturbes, nada te espante, basta Deus, só 
Deus!

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de vida!

II – Escuta à Palavra de Deus (Ef 1, 15-23)

Animador: Cantemos juntos:
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor!
Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu 
caminho!

Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos Efé-
sios:

“Irmãos, 15Fiquei sabendo da fé que têm no 
Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos 
os cristãos. 16Por isso, não cesso de dar graças 
a respeito de vocês, quando os menciono em 
minhas orações. 17Que o Deus de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, lhes 
dê um espírito de sabedoria que lhes revele Deus, 
e faça que vocês o conheçam profundamente. 
18Que lhes ilumine os olhos da mente, para que 
compreendam a esperança para a qual Ele os 
chamou; para que compreendam como é rica e 
gloriosa a herança destinada ao seu povo; 19e 
compreendam o grandioso poder com que Ele 
age em favor de nós que acreditamos conforme 
a sua força poderosa e eficaz. 20Ele a manifestou 
em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o 
fez sentar-se à sua direita no céu, 21muito acima 
de qualquer principado, poder e soberania, e de 
qualquer outro nome que se possa nomear, não 
só no presente, mas também no futuro. 22De 
fato, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cris-
to e o colocou acima de todas as coisas, como 
Cabeça da Igreja, 23que é o seu corpo, a plenitu-
de daquele que plenifica tudo em todas as coisas”.
 
Palavra da Senhor!

Todos: Graças a Deus!

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!

Animador: Cantemos, suplicando a Graça do 
Espírito Santo em nosso meio. 

Canto: A nós descei, Divina Luz! A nós descei, 
Divina Luz! Em nossas almas acendei o amor, o 
amor de Jesus! Aos fiéis que oram, com vibran-
tes sons dai os sete dons, dai os sete dons! A nós 

descei, Divina Luz! A nós descei, Divina Luz! Em 
nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus!



Animador: Meditemos sobre esta Palavra de 
Deus. Primeiro façamos pequeno momento 
de silêncio. Depois, podemos repetir uma 
palavra ou uma frase (versículo) que mais 
nos faz pensar. Em seguida vamos partilhar 
o que esta Palavra nos fez pensar. Procure 
trazer presente pessoas amigas e alguém com 
quem tem dificuldade de conviver; aconte-
cimentos bons e outros que são motivo de 
preocupação.

Algumas Pistas para a Reflexão:

III – Oração Conclusiva

Animador: Confiemo-nos ao Senhor, pela 
poderosa intercessão de Nossa Senhora, Mãe da 
Igreja e nossa:

Todos: Pai Nosso… Ave Maria... Glória ao Pai. 
Animador: Estivemos e permaneceremos uni-
dos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. 
Todos: Amém!

• Devemos pedir a Deus não só a graça do 
momento, mas a graça da vida. Agradecer 
por tudo o que recebemos por sua infinita 
bondade. Rezar é ir ao encontro de Deus 
e confiar-lhe, como a um amigo, não só os 
problemas, mas a vida, tudo o que nos acon-
teceu...

• Suas intercessões continuam sendo exemplo de 
como nós devemos rezar uns pelos outros. É a 
mais bonita forma de solidariedade.

Canto: Ensina teu povo a rezar 

Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus,
que um dia teu povo desperta e na certa vai ver 

a luz;
que um dia teu povo se anima e caminha com 

teu Jesus.

• Em nossas intercessões, neste tempo de pan-
demia, devemos pedir pelos funcionários dos 
serviços essenciais e dos hospitais, os médicos, 
profissionais da saúde, e as tantas pessoas que 
muitas vezes colocam em risco suas próprias 
vidas para salvar as pessoas.

• Também devemos pedir por tantos doentes, 
por seus medos e angústias, colocando-os em 
comunhão com nosso Deus de ternura.

• As intercessões do apóstolo Paulo mostravam 
seu amor por todos os que ele conhecia e pe-
las igrejas que havia fundado em suas viagens 
missionárias. Suas súplicas também ajudavam 
espiritualmente os que estavam passando neces-
sidade.


