
“Oração na quinta-feira” 

 

Deus, nosso Pai e nossa Mãe,  

nós todos sabemos , como a Igreja se encontra no momento atual. A Injustiça acontecu e acontece, 

também o abuso do Poder era e continua sendo um problema. „Entre vós não devereis ser assim“, 

diz Jesus. 

Nos te pedimos o teu Perdão. 

Kyrie eleison.  

 

Mulheres e Homens são pelo Batismo iguais e possuem os mesmos valores como Membros da Igreja. 

Todos juntos em todos os Serviços e Ministérios todos eles contribuem para uma mesma Igreja, que 

quer inovar para o Futuro.  

Nós te pedimos a fortaleza e a confiança.  

Kyrie eleison.  

 

As pessoas procuram a Paz, o Espírito de Comunidade, e um contato com Deus. Uma Igreja que 

transmite confiaça é aberta para todo Ser-Humano independente da sua origem, da sua 

nacionalidade, da sua orientação sexual. A Igreja existe para todo aquele, que o seu projeto de vida 

fracassou, e aceita ela com os seus fracassos e desvios. A Igreja não avalia ou condena, mas acredita 

que, o a Força Divina sempre vai agir, onde a avaliação humana não é mais possível.  

Nós te pedimos a fortaleza e a confiança. 

Kyrie eleison. 

 

Nos tempos atuais, onde o Medo e as Estreitezas de pensamentos paralisam e faz acreditar que o 

Futuro será sombrio, precisamos de uma Confiança inabalável para olhar para frente.  

É preciso Confiança, que através de novos Caminhos e as possíveis Mudanças algo de Melhor 

acontecerá do que se prender no passageiro.  

Nós te pedimos a fortaleza e a confiança. 

Kyrie eleison. 

 

Deus, nossa Mãe e nosso Pai,  

Confiante, que Tu estás conosco no Caminho, vamos caminhando com a Igreja e na Igreja; na 

Tradição onde Mulheres e Homens, que antes de nós vivenciaram o Fogo da Força Divina e por ela 

agiram, eles e elas que antes de nós e por nós acreditaram e viveram. A Santa Escolástica confiou na 

Força da Oração. Nesse Sentido queremos ir seguindo passo à passo, rezando e agindo, como ela fez: 

“Ides, Irmãs e Irmãos, como vocês podem!” Proteja-nos. Esteja conosco todos os dias até o fim o 

Mundo. Nos te pedimos agora e na eternidade. Amém 


