
Oração e 
renovação



660. A prece torna melhor o homem?

“Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz
mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons
Espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe
recusa, quando pedido com sinceridade.”



Qualidade da prece
4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando

orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência; antes, orai em
secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade
das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas.
Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém,
perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus,
se não parte de um coração purificado de todo sentimento
contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o
publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os
vossos defeitos, não as vossas qualidades e, se vos
comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mau.
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O sacrifício mais agradável a Deus
7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar,
vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa
contra vós, – deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes,
reconciliar-vos com o vosso irmão; depois, então, voltai a
oferecê-la. – (S. MATEUS, 5:23 e 24.)
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Oração refrigério

A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, 
sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não 
olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé
são necessários e úteis a nós próprios.
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Sugestões divinas

Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a 
prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão 
espiritual e proporcionar-te consolações abundantes; todavia, 
para o Senhor não bastam as posições convencionais ou 
verbalistas.
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Dias de luta

Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que 
forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da 
ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo 
e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor.
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␥ https://youtu.be/avgLPp8GXCg



Tarefa urgente

␥ “Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a
felicidade que almejamos.

␥ A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada
um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de
quando e como ela se dará.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Vigilância.)


