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Oração da manhã
17/10
Saudação: “Enquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.”
Salmo 139.3
Hino: Amanhecer
// A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus.
Recebo hoje a dádiva da vida novamente de tuas mãos, Senhor,
e grato diponho-me a servir.
Vamos cantar! É bom viver e despertar pra conviver.
Dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer.
Nós somos o sal da terra.
Nós somos fermento da massa.
Nós somos a luz do mundo,
refletindo o sol da graça.//
Leitura: Salmo 46
Oração:
Bondoso e amado Deus graças te damos pela noite de descanso, pela manhã que se levanta,
graças pelo novo dia cheio de possibilidades. Ao iniciar essa manhã nos colocamos inteiramente
em tuas mãos e pedimos que o preenchas nosso dia com tua vontade e sabedoria. Acompanhanos em nossas reflexões, aflições e dores. Que em meio ao nosso temor e nossa dor possamos
perceber tua face e reconhecer-te. Senhor, te agradecemos por tudo que já tens feito e por
tudo que ainda irás fazer. Graças por teu amor e dá-nos Senhor, o discernimento necessário
para compreendermos onde tua vontade e a nossa se encontram ou se separam. Por Cristo
amém.
Hino: Te agradeço
Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por
ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
(Por Pa. Vera Waskow)

