
   
 

 

Oração de Joana Silva 

 

[Leitura do Dia] 

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se alguém vem 

ter comigo, e não Me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à 

própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não pode 

ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular 

a despesa, para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, 

se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: ‘Esse 

homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir’. E qual é o rei que parte para a guerra 

contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor, com dez mil soldados, 

àquele que vem contra ele com vinte mil? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe 

uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os 

seus bens, não pode ser meu discípulo». 

Lc 14,25-33 

 

[Graça a Pedir] 

Senhor, peço-Te que me fortaleças, ajuda-me a acolher e a amar a cruz que me entregaste e que 

conTigo se torna mais leve. 

 

[Oração]  

Antes de me predispôr a seguir Jesus tenho de perceber o que isso implica. Não vai ser sempre 

fácil, é uma escolha consciente que implica deixar algo para trás. Uma escolha pelo Amor, pela 

Vida, pela Verdade. 

• "Mas que descanso é viver a morrer todos os dias, por ir contra o próprio querer, 

esquecer o que se queria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer." 

https://youtu.be/tlvJehSct4g 

• Ouço esta música, repetidamente, deixo ecoar em mim. O que me faz sentir? O que 

Deus me pede? O que quer que eu largue para O seguir? 

• Com liberdade, disponho-me a seguir Jesus, consciente das minhas fraquezas e limites. 

Disponho-me a largar todas as falsas certezas e a seguir aquela que é a única Verdade, 

sabendo que me guiará pelo Caminho certo. 

https://youtu.be/tlvJehSct4

