PAI NOSSO DA UMBANDA
Pai Nosso que estais nos céus,
nos mares, nas matas e em todos os
mundos habitados; santificado seja o
Teu nome, pelos teus filhos, pela
natureza, pelas águas, pela luz e
pelo ar que respiramos.
Que o teu reino, reino do bem,
do amor e da fraternidade, nos
una a todos e a tudo que criastes,
em torno da Sagrada Cruz,
aos pés do Divino Salvador e Redentor.
Que a Tua vontade nos conduza
sempre para o culto do amor e
da caridade. Dai-nos hoje e sempre
a vontade firme para sermos
virtuosos e úteis aos nossos
semelhantes. Dai-nos hoje o pão
do corpo, o fruto das matas
e a água das fontes para o
nosso sustento material e espiritual.
Perdoa se merecermos, as nossas
faltas e nos dê o sublime sentimento
do perdão para os que nos ofendam.
Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações
dos maus espíritos e ilusões
pecaminosas da matéria.
Enviai Pai, um raio da Tua Divina
complacência, luz e misericórdia
para os teus filhos, pecadores
que aqui labutam pelo bem
da humanidade.
Salve a Umbanda !

As sete lágrimas de um Preto Velho
Em um cantinho de um terreiro, sentado em um banquinho, pitando seu
cachimbo, um triste Preto Velho chorava. De olhos molhados, esquisitas
lágrimas desciam-lhes pelas faces e, não sei o porquê, contei-as... foram sete.
Na incontida vontade de saber, aproximei-me e o interroguei:
Fala, meu Preto Velho, diz ao seu filho o porquê externas assim uma tão
visível dor?
E ele, suavemente respondeu:
-"Estais vendo esta multidão de pessoas que entra e sai? As lágrimas
contadas são distribuídas a cada uma delas...
A primeira eu dei a estes indiferentes que aqui vem em busca de distração,
para saírem ironizando aquilo que tuas mentes ofuscadas não conseguem
conceber.
A segunda a estes eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na
expectativa de um milagre que os faça alcançar aquilo que teus próprios
merecimentos negam.
A terceira distribui aos maus, aqueles que somente procuram a umbanda em
busca de vingança desejando sempre prejudicar a um seu semelhante.
A quarta aos frios e calculistas que sabem que existe uma força espiritual e
procuram beneficiar-se dela de qualquer forma e não conhecem a palavra
gratidão.
A quinta chega suave, tem o riso e elogio da flor dos lábios, mas se olharem
bem no teu semblante verão escrito: creio na umbanda, nos teus caboclos e
no teu Zambi, mas somente se vencerem o meu caso ou me curarem disto ou
daquilo.
A sexta eu dei aos fúteis que vão de centro em centro, não acreditando em
nada, buscam aconchegos e conchavos e teus olhos revelam um interesse
diferente.
A sétima, filho, notas como foi grande e como deslizou pesada, foi a última
lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os Orixás, fiz doação desta aos
médiuns vaidosos que só aparecem no centro em dia de festa e faltam às
doutrinas, esquecem que existem tantos irmãos precisando de caridade e
tantas criancinhas precisando de amparo material e espiritual.
E assim filho meu, para estes todos é que viste minhas lágrimas caírem uma a
uma.Então, com minha alma em pranto, tornei a perguntar: “não tens mais
nada a dizer, Pai-Preto?” E, daquela "forma velha", vi um véu caindo e num
clarão intenso que ofuscava tanto, ouvi mais uma vez... Mando a luz da minha

transfiguração para aqueles que pensam que estão esquecidos... ELES
FORMAM A MAIOR DESSAS MULTIDÕES"...
São os humildes, os simples; estão na Umbanda pela Umbanda, na confiança
pela razão... SÃO OS SEUS FILHOS DE FÉ.
São também os "aparelhos’, trabalhadores, silenciosos, cujas ferramentas se
chamam DOM e FÉ, e cujos "salários" de cada noite... são pagos quase
sempre com uma só moeda, que traduz o seu valor numa única palavra - a
INGRATIDÃO...

Nossa Senhora Passa na Frente
Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos.
Abrindo portas e portões.
Abrindo casas e corações.
A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem Seus passos.
Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver.
Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance.
Tu tens poder para isso!
Mãe, vai acalmando, serenando e tranqüilizando os corações.
Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições.
Tira Teus filhos da perdição!
Maria, Tu és Mãe e também a porteira.
Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho.
Maria, eu Te peço: PASSA NA FRENTE!
Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de Ti.
Ninguém foi decepcionado por Ti depois de ter Te invocado e pedido a Tua
proteção.
Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e
impossíveis. Amém!

ORAÇÃO NOSSA
Emannuel
(Chico Xavier)
Senhor, ensina-nos: a orar sem esquecer o trabalho;
a dar sem olhar a quem;
a servir sem perguntar até quando;
a sofrer sem magoar seja a quem for;
a progredir sem perder a simplicidade;
a semear o bem sem pensar nos resultados;
a desculpar sem condições;
a marchar para frente sem contar os obstáculos;
a ver sem malícia;
a escutar sem corromper os assuntos;
a falar sem ferir;
a compreender o próximo sem exigir entendimento;
a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração;
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar
taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as
dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para
com as nossas próprias dificuldades.
Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós.
Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será
invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras,
hoje agora e sempre.

Ave Maria
Ave Maria! Senhora
Do Amor que ampara e redime,
Ai do mundo se não fora
A vossa missão sublime!
Cheia de graça e bondade,
É por vós que conhecemos
A eterna revelação
Da vida em seus dons supremos.
O Senhor sempre é convosco,
Mensageira da ternura,
Providência dos que choram
Nas sombras da desventura.
Bendita sois vós, Rainha!
Estrela da Humanidade,
Rosa mística da fé,
Lírio puro da humildade!
Entre as mulheres sois vós
A Mãe das mães desvalidas,
Nossa porta de esperança,
E Anjo de nossas vidas!
Bendito o fruto imortal
Da vossa missão de luz,
Desde a paz da Manjedoura,
Às dores, além da Cruz.
Assim seja para sempre,
Oh! Divina Soberana,
Refúgio dos que padecem
Nas dores da luta humana.
Ave Maria! Senhora
Do Amor que ampara e redime,

Ai do mundo se não fora
A vossa missão sublime!

PRECE DOS AFLITOS
Emmanuel – Psicografada Por Chico Xavier
Senhor Deus, Pai dos que choram,
Dos tristes, dos oprimidos.
Fortaleza dos vencidos,
Consolo de toda a dor,
Embora a miséria amarga,
Dos prantos de nosso erro,
Deste mundo de desterro,
Clamamos por vosso amor!
Nas aflições do caminho,
Na noite mais tormentosa,
Vossa fonte generosa
É o bem que não secará...
Sois, em tudo, a luz eterna
Da alegria e da bonança
Nossa porta de esperança
Que nunca se fechará.
Quando tudo nos despreza
No mundo da iniqüidade,
Quando vem a tempestade
Sobre as flores da ilusão!
O! Pai, sois a luz divina,
O cântico da certeza,
Vencendo toda aspereza,
Vencendo toda aflição.
No dia de nossa morte,
No abandono ou no tormento,

Trazei-nos o esquecimento
Da sombra, da dor, do mal!...
Que nos últimos instantes,
Sintamos a luz da vida
Renovada e redimida
Na paz ditosa e imortal.

Oração baseada no Pai Nosso
Pai Nosso, que estás nos Céus
Na luz dos sóis infinitos,
Pai de todos os aflitos
Neste mundo de escarcéus.
Santificado, Senhor,
Seja o Teu nome sublime,
Que em todo Universo exprime
Concórdia, ternura e amor.
Venha ao nosso coração,
O teu reino de bondade,
De paz e de claridade
Na estrada redenção.
Cumpre-se o teu mandamento
Que não vacila e nem erra.
Nos Céus, como em toda a Terra
De luta e de sofrimento.
Evita-nos todo o mal,
Dá-nos o pão no caminho,
Feito de luz, no carinho
Do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor,

Os débitos tenebrosos,
De passados escabrosos,
De iniqüidade e de dor.
Auxilia-nos também,
Nos sentimentos cristãos,
A amar aos nossos irmãos
Que vivem longe do bem.
Com a proteção de Jesus
Livra a nossa alma do erro,
Neste mundo de desterro,
Distante da vossa luz.
Que a nossa ideal igreja,
Seja o altar da Caridade,
Onde se faça a vontade
Do vosso amor...
Assim seja.
Mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito
Monsenhor José Silvério Horta

PRECE AO CRIADOR
Pai, em todas as coisas que vos pedimos, faça-se a vossa vontade e não a
nossa, por saberdes, melhor do que nós, o que nos convém para nosso
adiantamento moral e felicidade futura.
Meu Deus, permiti que os bons Espíritos me assistam, me auxiliem nas
aflições da vida e me arranquem da dúvida. Fazei, Senhor, que, por vossa
misericórdia, eles me inspirem a fé, o amor e a caridade; que sejam para mim
um apoio, uma esperança e uma prova da vossa paternal solicitude.
Permiti, enfim, que eu encontre sempre junto deles salutares confortos e a
necessária luz para que as forças não me faltem nas provas da vida e,
resistindo às sugestões do mal, meus passos se firmem na prática do bem e
da caridade, e assim eu possa e saiba amar-vos e ao próximo como a mim
mesmo.

AOS ANJOS DA GUARDA E ESPÍRITOS PROTETORES
Pai, em todas as coisas que vos pedimos, faça-se a vossa vontade e não a
nossa, por saberdes, melhor do que nós, o que nos convém para nosso
adiantamento moral e felicidade futura.
Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, que exerceis a sublime
missão de assistir aos encarnados e ensinar-lhes o caminho do progresso que
é o bem e a verdade, - sustentai-me nas provações desta vida; auxiliai-me a
cumprir os desígnios da justiça de Deus e a purificar os meus sentimentos;
desviai de mim os maus pensamentos para que eu não dê acesso aos
Espíritos que, por seu atraso, permanecem na maldade e induzem os homens
ao mal.
Iluminai a minha consciência, a fim de conhecer as minhas faltas e afastai dos
meus olhos o véu do orgulho e da vaidade que me impediria a percebê-las e
confessá-las a mim mesmo.
Espíritos que vos interessais por mim, e sobretudo, vós, meu Anjo da Guarda,
que mais particularmente por mim velais, fazei com que eu seja digno de
vossa benevolência.
Conhecedores, como sois, da minhas necessidades, auxiliai-me, eu vos rogo,
para que elas possam ser satisfeitas segundo a vontade de Deus.

Para ser dita a qualquer hora, mas, de preferência pela manhã ou à noite.
Deus, Nosso Pai, que estais no céu e em toda parte, dai-nos a Luz da Vossa
Sabedoria, compreensão de Vosso Amor e Caridade de Vossa Misericórdia.
Deus, pedimos bênçãos e perdão para toda a humanidade e para nós
mesmos.
Senhor, faça-nos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que
hoje. Dai Senhor paz aos aflitos, cura aos doentes, amparo aos necessitados,
alimento aos famintos, resignação aos que sofrem.
Imploramo-vos, Senhor, por um mundo melhor, onde a Paz, o Amor, a
Caridade, a Fraternidade, a Justiça e a Verdade, seja a Vossa Bandeira.
Pedimos-Vos, Senhor, se merecedores formos, que os Vossos Santos
Mensageiros leve os nossos pedidos até Vós.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Amém
(Ditada por Yara em 31/05/1967)

Que através da pureza de nossos corações, possa Teu reino de perfeição vir
à terra e liberar todas as nações do sofrimento.
Que a nossa vontade se torne mais forte ao vencer os desejos mundanos e
sintonize-se afinal com Tua vontade perfeita.
Dá-nos o pão de cada dia, alimento, saúde e prosperidade para o corpo;
eficiência para a mente e sobretudo, Teu amor e sabedoria para a alma.
É tua lei que diz:
“Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão”.
Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, sempre atentos à nossa
própria necessidade de Tua imerecida misericórdia
Não nos abandones no abismo das tentações em que caímos, pelo mal uso
que temos feito da razão que nos concedeste.
E quando for Tua vontade submeter-nos à prova, oh Espírito, permite-nos
compreender que Tu és muito mais fascinante do que qualquer tentação
terrena.
Ajuda-nos a livrar-nos das tenebrosas cadeias do nosso único mal: não
conhecer-Te.
Porque Teu é o Reino, o Poder e a Glória pelos séculos e séculos.
Amém
PARAMAHANSA YOGANANDA

Oração de São Francisco de Assis
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 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 a 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 nasce para a vida eterna...

"Senhor, Nosso Pai, que sois o Poder, a Bondade, a Misericórdia,
olhai por aqueles que acreditam em Vós e esperam por vossa bondade, poder
e misericórdia.
Dai Pai, aos que vacilam ao Vosso Poder, na Vossa Misericórdia e Bondade, a
clareza de pensamento e abri-lhes, Senhor, os olhos para que pratique
sempre o bem, a caridade para com os outros dentro da humildade de Vossa
Sabedoria, reconhecendo assim a Vossa Existência, Poder e Misericórdia, bem
como, o Vosso Reino.
Senhor perdoa aqueles que a escuridão ainda não deixou ver os erros
cometidos na sua passagem terrena.
Dai Senhor, àqueles que sofrem, a luz de Seu imenso Amor e da Sua
Sabedoria. Que a sua luz nos ilumine neste mundo e em outros que ainda
desconhecemos, e em todos os lugares por onde passarmos nos proteja.
Oh! Meu Pai Santíssimo! A nós pecadores, aceita o nosso arrependimento
dos erros que temos cometido.
Pai, pela sua sagrada bondade e paixão, consenti que caminhe até vós pelo
caminho da perfeição.
Dai Senhor, orientação perfeita no caminho da virtude, único caminho pelo
qual devemos trilhar.
Misericórdia aos nossos inimigos.
Perdão a todos os nossos erros, e que Vossa Bondade não nos falte hoje e
sempre
Amem

Prece
Faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte.
Não me consintas perder tempo, através de indagações inúteis.
Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os
meus semelhantes, não para consertá-los e sim para atender à minha própria
melhoria.
Induze-me a respeitar os direitos alheios a fim de que os meus sejam
preservados.
Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da

vida aquilo que não me pertence.
Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos,
entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das
pequeninas tarefas ao meu alcance.
Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em
estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação.
Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me
em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas
boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que
me atinjam a existência.
Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste.
E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para
que eu possa estar sempre em ti, servindo aos outros.
Assim seja.

Senhor,
Não me deixe rezar por proteção contra perigos,
mas pelo destemor em enfrentá-los.
Não me deixe implorar pelo alívio da dor,
mas pela coragem de vencê-la.
Não me deixe procurar aliados na batalha da vida,
mas minha própria força.
Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo,
mas esperar paciência para merecer a liberdade.
Não me permita ser covarde,
sentindo sua clemência apenas no meu êxito,
mas me deixe sentir a força da sua mão quando eu cair.
Rabindranah Tagor
...

Santificado, Senhor, Seja o Teu nome sublime, que em todo o Universo exprime
concórdia, ternura e amor.
Venha ao nosso coração O Teu reino de bondade, de paz e de claridade na
estrada da redenção.
Cumpra-se Teu mandamento que não vacila nem erra, nos Céus, como em toda
Terra de luta e de sofrimento.
Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho feito da luz, no carinho do pão
espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor os débitos tenebrosos, de
passados escabrosos, auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar
nossos irmãos que vivem longe do bem.
Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de
desterro distante da vossa luz.
Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade de vosso
amor...
Assim seja.
*
Chico Xavier

"Deus, passei o tempo Te procurando, não sabia onde estavas, olhava para
o infinito, não Te via e pensava comigo mesmo: será que Tu existes?
Não me contentava na busca e prosseguia.
Tentava Te encontrar nas religiões e nos templos. Tu não estavas.
Te busquei através dos sacerdores e pastores, e não Te encontrei.
Senti-me só, vazio, desamparado e descri.
Na descrença Te ofendi, na fraqueza pedi socorro, no socorro encontrei
amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho vi nascer o amor, com o
amor vi um novo mundo, no mundo novo resolvi viver, o que resolvi doar,
doando alguma coisa recebi e recebendo me senti feliz, e feliz encontrei a paz
e com paz foi que enxerguei que dentro de mim é que estavas e sem Te
procurar foi que TE ENCONTREI".
Emmanuel

CREDO
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus
Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo, nasceu da Virgem Maria , padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressucitou ao terceiro dia,
subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há
de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja
Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
da carne, na vida eterna. Amém.

PRECE PELOS ENFERMOS
Senhor dos Mundos, Excelso Criador de todas as coisas.
Venho à Tua soberana presença neste momento, para suplicar ajuda aos que
estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente.
Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão, e de
uma aproximação maior de Ti, pelos caminhos da dor e do silêncio.
Mas apelamos para tua misericórdia e pedimos:
Estende Tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo
limitações, dores e incertezas.
Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações.
Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz.
Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam.
Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações,
para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor
universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar... é o
caminho que nos leva a Ti.
Que a Tua paz esteja com todos nós.
Que assim seja!!
Autor desconhecido

PAI NOSSO ESPÍRITA
Pai Nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais,
santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a
desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Pai, dai-nos o pão que revigora as

forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito.
Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão,
perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos
corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os
lábios e sim com o coração.
Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário a caridade.
Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem. Como
espiritas encarnados ou desencarnados.
Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem
merecidamente, mas outros, pelo erro judiciário.
Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se
encontrão. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o
consolo da palavra amiga.
Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõe o pórtico da vida
terrena para a espiritual para tenham um guia e o vosso perdão.
Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes criaturas
que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé.
Que vá até o seio da terra onde o mineiro esta exposto a grande perigo, e que
ele findo o dia possa voltar ao seio de sua família.
Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra
e cultivem a Paz.
Tende piedade dos órfãs e viúvas. Daqueles que até esta hora não tiveram
uma pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que
lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher
que abre olhos do ser à vida.
Que a Paz e a Harmonia do Bem fiquem entre nós e estejam com todos.

Amém
Autor desconhecido
ORAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
Senhor se no mundo que me cerca eu não puder enxugar uma lágrima
Não conseguir dizer uma palavra de conforto
Fazer alguém sorrir de verdade
O deus se eu não souber ser justo humilde atencioso e promotor da
esperança na terra
Se não puder lutar contra as injustiças
Agir com dignidade
Deixar de me irritar com as pequenas coisas
Compreender que os outros também têm suas limitações
Senhor se eu não souber aceitar a tua vontade acima da minha própria
vontade
Então, não permita que eu condene as guerras e ore pela paz
Não aceita a oferta que eu te oferecer
Nem escute os meus constantes pedidos de socorro
Mas quando vier te pedir perdão
Oh Des, perdoa-me por inteiro e lava meu coração no sangue da nova e
eterna aliança contigo por meio de Jesus teu filho amado
Ilumina a minha inteligência e aminha vontade, para que eu possa viver na
tua presença todas as horas do dia e todos os dias da vida.
Amem
Autor desconhecido

ORAÇÃO DE MADRE TERESA DE CALCUTÁ
Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida.
Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água.
Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor.
Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo.
Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro.
Quando me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado.
Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus
minutos.
Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém.
Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo.
Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que
necessite da minha.
Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu
tenha de atender.
Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa.
Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem
pobres e com fome no mundo de hoje.
Dai-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia, e dai-lhes, graças ao
nosso amor compassivo, a paz e a alegria.
Madre Teresa de Cálcuta

ORAÇÃO POR ENTENDIMENTO
Senhor Jesus!
Auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já
que, somente assim, as bênçãos que nos concedes podem fluir, através de
nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a
existência.
Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que,
porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa e sim por
manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos
ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida.
E ajuda-nos, oh! Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e
trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente
na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos
dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo
em ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre.
Assim seja.
Emanuel
Psicogafia de Chico Xavier

