
   
 

 

Oração de Maria Portela 

 

[Leitura do Dia] 

Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e povoados por onde passava. Houve 

alguém que lhe perguntou: «Senhor, são poucos os que se salvam?» E ele respondeu: «Esforcem-

se por entrar pela porta estreita, pois digo-vos que muitos hão de procurar entrar e não vão 

conseguir. Depois de o dono da casa se levantar e vos fechar a porta, ficando de fora, hão de 

bater e dizer: “Senhor, abre-nos a porta.” Mas ele responderá: “Não sei donde são.” Então hão 

de dizer-lhe: “Comemos e bebemos contigo e ensinaste nas nossas ruas.” Mas ele responderá: 

“Já vos disse que não sei donde são: Afastem-se de mim todos, malfeitores!” Irão chorar e ranger 

os dentes quando virem Abraão, Isaac, Jacob e todos os profetas no reino de Deus, enquanto 

vocês são postos fora. Mas virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para tomar 

lugar no reino de Deus. Alguns dos que agora são os últimos, serão os primeiros; enquanto outros 

que agora são os primeiros, serão os últimos.» 

Lc 13, 22-30 

 

[Graça a Pedir] 

Senhor, peço-Te a graça de uma fé humilde, ativa e generosa. 

 

[Oração]  

• ‘Passar pela porta estreita requer intencionalidade. Afinal, é bem mais fácil passar por 

um portão do que fazer o contorcionismo necessário para entrar numa passagem mais 

estreita. Procuro intencionalmente a Salvação? Sou ativa na busca do reino de Deus? O 

que posso fazer para tornar esta busca mais constante no meu dia-a-dia? 

• É fácil cair na tentação de assumir que “estou dentro” do grupo exclusivo daqueles que 

se salvam. Sou arrogante na fé? Quantas vezes faço contas aos que “estão dentro”? E 

quantas vezes “ranjo os dentes” por achar que alguém devia ser “posto fora”? 

• O reino de Deus acolhe pessoas de todo o lado: do Oriente e do Ocidente, do Norte e 

do Sul. Como posso ajudar a minha paróquia, movimento ou grupo de fé a ser mais 

inclusivo? 


