Ó Senhor, ouve-nos!
Leia o Salmo 51. 1-19
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas transgressões.
(Sl 51.1)
A palavra orar vem do latim “orare” que
significa “rogar ou pedir”. Nessa direção, há
muitas demandas nos movimentos da vida, e
por isso precisamos rogar a Deus para intervir na
nossa vida pessoal, familiar, na igreja e em nossa
sociedade com tantas carências. Na oração, não
falamos sobre Deus, falamos com Deus.
Por isso, o movimento de Oração e Jejum
tem por objetivo rogar e pedir a unção do
Espírito Santo para que a Igreja seja revestida da
graça de Deus.
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E para que a mesma possa cumprir a sua

missão com alegria e singeleza de coração,
produzindo o fruto da unidade cristã e da
santificação.
Há muitas rachaduras nos caminhos da
instituição, muitas vezes nos decepionamos com
sua liderança, com gestos egoístas e com o seu
projeto de fidelidade à causa do Reino de Deus.
Precisamos rogar ao Pai, ao Filho e ao
Espírito

Santo

que

nos

conduza

ao

quebrantamento e ao arrependimento de
nossos pecados expressos em nossa falta de
visão missionária; em nossa desunião; em nossa
impiedade para com as irmãs e os irmãos que
são diferentes de nós; em nossa insensibilidade
ao sofrimento do povo; em nossa pálida
participação na marcha histórica de nosso país
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em nossa dureza de coração diante da

demonstração da graça divina na vida da Igreja e
no mundo; em nossos desníveis e desencontros
visíveis e invisíveis nas relações interpessoais.
Do mesmo modo, muitas vezes, nossos
relacionamentos

encontram-se

gastos,

corroidos, poluídos por orgulho, inveja, ciúme,
rancor e mania de grandeza.
Por isso, o profeta Daniel adverte: “a nós
pertence o corar de vergonha”.
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Oração:
“Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor,
atende-nos e age; não retardes, por amor de ti
mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o
teu povo são chamados pelo teu nome (Daniel
9.19)”. Em nome de Jesus. Amém.
Pensamento para o dia:
Devemos viver com ousadia a graça perdoadora.
Oremos:
Para que tenhamos um coração quebrantado e

contrito.

| Bispo Adriel de Souza Maia
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