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Patrício Tavares

Livro de livre iniciativa com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento e a promoção da pessoa humana dentro
de uma perspectiva da TI, associada à formação cristã –
Iniciativa do escritor Patrício Tavares – favor encaminhar
o texto para que outras pessoas tenham acesso à Graça de
Deus.

Poder & Fogo
3

PODER & FOGO
PATRÍCIO TAVARES

Uma coletânea de orações do
Escritor Patrício Tavares.

Patrício Tavares
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SOBRE O AUTOR
Patrício

Tavares,

natural

da

cidade

de

Contagem/Minas Gerais/Brasil, é escritor Católico
conhecido internacionalmente, através dos livros Orações
e Preces, O Poder da Fé, Caminhos de Oração, Minutos
de Poder, 24H. de Meditação, Leis pelas quais ser
Abençoado, À procura da Felicidade e Perspectivas que
Transformam Vidas, - habitou em Contagem/MG até os
09 anos de idade, de onde saiu para morar em Betim/MG
– tornando-se um grande leitor e amante apaixonado de
livros, e estudante dedicado, mais tarde saiu de Betim
para, em Conselheiro Lafaiete, também Minas Gerais,
cursar Faculdade de Administração de Empresas.
Quando Jovem, trabalhou como catequista, e
missionário, atuando também nos Grupos de Oração da
RCC – Betim – sendo pregador de Grupo de Oração e
membro do SOS Oração da Secretaria Rafael, por Cura e
Libertação, Fundador de um Jornal Católico, Semeando,
junto com a equipe paroquial; atuou ainda na Igreja como
Vicentino, Apostolado da Oração e Conferências
Eclesiais de Base, tornando-se um Vocacionado e
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Postulante da Ordem dos Frades Menores – onde
discerniu a sua vocação e o chamado Universal à
Santidade.
Suas aspirações lhe levaram ao Apostolado
online, tornando-se criador de blogs e sites de
evangelização na internet.
Sofreu influências de diversos movimentos
eclesiais, sua reflexão sobre o Cristianismo lhe levou a
algumas conclusões especiais, lhe marcou muito a busca
por Deus, por uma espiritualidade encarnada na realidade
e que fosse uma resposta de fé à mesma realidade.
Para Patrício Tavares, o mais importante, é
contemplar a Deus na oração, escutá-Lo, ouvi-Lo, imitáLo e aprender com Ele – mas também vivenciar a praxe
cristã dentro de um sentido místico e profundo, que leve
a despertar a busca da Santidade, como manifestação
inerente à Ação de Deus. Sem o qual, esta busca, seria
impossível que Deus intervenha e realize o Seu milagre
na Vida das Pessoas.
Todos os seus textos são marcados por uma busca
de

Transcendência

e

de

Superação,

mesmo

na

simplicidade de sua escrita, seus textos apresentam
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profundo Poder Espiritual - Agora, presenteia o leitor
com este mais genuíno texto, que, como os outros,
pretende ser contribuição salutar e de significado e
sentido profundo para a conquista do Poder Espiritual
que impregna as realidades, transformando-as – o livro
Poder & Fogo mudará a sua vida, impregnando-a de
sentido e significado.
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SINOPSE DA OBRA
Esta obra diz respeito a uma coletânea de Orações
que buscam despertar o Poder de Deus – trata-se de uma
obra cristã, como tal, pretende ser sinal da ação amorosa
de

Deus,

mas

também

quer

comunicar

Dons

Sobrenaturais e Coisas Extraordinárias, que vem de
encontro à necessidade que nós temos de Renovação
Espiritual e de Vida de Deus em nós.
Não que Deus não habite na simplicidade das
coisas, mas que devemos despertar nossos olhares, para
uma nova realidade, a que Deus criou o Universo.
Isto significa que abrange um poder Superior
Infinito, e nossas aspirações pessoais é que limitam ou
não a ação de Deus, se aspiramos coisas corriqueiras e
pequenas, Deus não nos frustrará a vontade, mas nos dará
a simplicidade por companheira e as sutilezas da vida,
mas se aspiramos coisas grandiosas, seremos como reis e
rainhas, pois Deus compreende que para Ele não faz tanta
diferença do ponto de vista da Sua Grandiosidade, darnos uma coisa ou outra desde de que sejamos pródigos na
caridade.
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Quer de um jeito ou de outro, sejamos revertidos
de bondade e de mansidão para com todos, e assim
alcancemos valores nobres que vão permeando a nossa
existência e a nossa compreensão da realidade,
permitindo-nos que sejamos pessoas, seres humanizados
e com características - índole e teor Divino.
Disse Jesus uma vez – Não sabeis que Vós sois
como deuses? – Ele falava assim, para delimitar a
dignidade humana uma vez elevada à potência de Deus
no ministério sagrado que envolvia seus discípulos,
ministérios concebidos, sem arrependimento, como diz
São Paulo.
O Salmo vai nos dizer, o seguinte: - De glória e
honra Deus fez os Homens, de tal forma que estes são
quase iguais aos anjos.
Assumir esta postura de Poder é vencer os medos,
traumas e neuroses, bloqueios, os sentimentos de perdas
e frustrações, para então nos abrirmos a uma nova
perspectiva, a que Deus nos amou muito e nos ama
muito, e por isto mesmo, por que Seu Amor é Generoso é
que podemos enxergar melhor o que há de mais bonito e
transcendente, algo sublime, o Trono de Deus, ou os
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lugares Celestiais infinitos onde Deus Habita, o Santo
dos Santos, a intimidade de Deus, para ali neste lugar
Sagrado, depositarmos nossa Oração, nas prerrogativas
de que devemos buscar o Amor como Vocação Primeira,
e de que amando-nos, e aos demais, consigamos vencer
as limitações humanas, com o auxílio de tal Poder.
Esta limitação não nos deve desanimar, pois
somos seres eternos e derivamos de Deus e também
tendemos à Ele, e podemos chamar a oração de tendência
do homem para Deus e a Ressurreição de encontro
definitivo com Deus.
Somente pronunciar o nome de Deus já é fonte de
infinitas graças, confiar a Ele nossas necessidades é
certeza de conquistarmos um novo horizonte, e amarmos
uns aos outros é certeza de glorificação eterna.
Muito importante é sabermos que habitamos com
Deus, mas não somos como Deus, pois somos pequenos,
mas Deus se inclina sobre nós para nos dar dignidade –
tira o pobre da miséria, para entre os príncipes fazê-lo
sentar – tira-nos de nossa ignorância e pobreza, para nos
revelar mistérios profundos, e para nos fazer grandes
propostas, proposta de realização, transformação de vida,
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renovação espiritual, cura e milagres, bênçãos temporais
e eternas, busca da perfeição, caridade evangélica,
valores imortais e inteligência sobrenatural, dons
espirituais, dons de serviço e competências naturais e
sobre-humanas - por que queremos pouco de Deus? – É
Deus tão grande – Por que queremos tão pouco de
Deus!!! – Esta concepção humana e antiquada de que
Deus quer pouco de nós ou que Deus espera pouco de
nós é uma concepção muito errada, mesmo que as
realidades temporais nos limitem muito em muitas
coisas, tendemos para o alto, como diz São Paulo –
Aspiremos às coisas do Alto, aos Dons Superiores.
Uma pessoa diz que quer uma morada muito
simples no Céu, mas a outra quer um Castelo, meus
irmãos, até no Céu, lugar de abundância, de Poder
Superior e de Plenitude, queremos coisas pequenas, já
neste mundo, devemos aspirar como São Paulo às coisas
Superiores, aos Dons Superiores.
Uma vez disse São Paulo: - Quem aspira a ser
bispo, aspira a uma boa obra - não que todos sejamos
bispos, mas que tenhamos dignidade e grandeza de alma
e poderes espirituais plenos como uma pessoa consagrada
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inteiramente ao serviço de Deus – mesmo que habite o
pecado em nós, a transcendência de conseguirmos habitar
com Deus e a proposta de superação do mal continua
muito importante, pois o pecado não tem o poder de
limitar a ação de Deus, desde de que o pecador se
proponha a uma vida nova.
- Necessário Vos é Nascer de Novo – Eis que vos
batizo na água, mas virá após mim, um que vos batizará
no Espírito Santo e no Fogo.
Em suma, queridos leitores, Poder & Fogo, é um
livro que amplia sua visão: - O Poder está disponível – O
Poder Divino – O Poder é Nosso – é de Deus – por que
não usá-lo, se precisamos dele, Deus não nos negará, por
que Ele é abundante, a não ser que queiramos usá-lo para
destruir as pessoas, então Deus nos negará, mas se
queremos construir, Deus nos abençoará, mesmo que o
sofrimento humano tenha o seu fascínio e a sua poesia, o
seu encanto e sirva para o nosso auto aprendizado e
crescimento – se Deus, nos dá os meios de provação,
também nos dá os meios de vencer a provação e de sair
dela – como nos alerta o Apóstolo.
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Insisto, Deus não quer nos oprimir, Ele não ganha
nada com isso, se não, como diz o Salmo, nós vamos
esmorecer, em Sua Presença, mas Deus não quer isto,
pelo contrário, quer que sejamos cheios do Poder do Alto
e Revertidos do mesmo Poder. E usamos esta ciência
para Salvar, Curar, Libertar e Santificar, a ciência do
Alto...
Oremos, meus irmãos:
Senhor, diante da Tua Presença, nenhum mal
resiste, - tudo se plenifica. Amém.
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INTRODUÇÃO
Na

vida

da

gente

é

assim,

comumente,

encontramo-nos perdidamente sem um norte, sem uma
direção, isto por que nos falta a percepção do Sagrado, a
percepção de Deus, esta percepção é a capacidade que
nós temos de nos relacionarmos com Deus e procurarmos
compreendê-Lo como Ele é – Quem é Deus? – Não é
possível responder esta pergunta sem escutá-Lo, sem
ouvi-Lo, sem estar próximo d’Ele – isto por que, só
conseguimos entender o mistério quando Ele se desvenda
a nós – não é Deus como num laboratório, onde seja
possível estuda-Lo, e comprovar pelo método científico
de análise de amostras, Seu Poder, Sua Graça – Deus é
Pessoa, com a qual nós nos relacionamos e como toda
Pessoa, tem seu jeito, sua história, seu momento, sua
identidade, sua pessoalidade, sua individualidade, suas
emoções, sua inteligência, características que fazem de
Deus, o que Ele é: - Pessoa. Mas não que seja uma
pessoa qualquer, Seu Poder, Sua Onisciência e Sua
Compreensão da Nossa Realidade, o distinguem de todos
nós, em uma palavra, Deus é Poder, que criou o
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Universo, e criou por amor, e ainda cria o Universo a
cada dia, e isto é importante para a compreensão até de
nós mesmos, estamos mudando com o tempo e nos
transformando, pois Deus mesmo se propõe a nos
transformar e a mudar a cada dia Sua obra Criada.
Tem algo muito importante nisso, Deus nos
chamou do nada à existência, e nos chama à vida, e nos
chama à Santidade, com Seu Poder, Ele quer recapitular
todas as coisas, levando-as à perfeição.
Para nos relacionarmos com Deus, com Poder,
coisas são importantes; esta capacidade de nos deixarmos
irradiar por Sua Presença e esta capacidade, outra, de nos
relacionarmos com Ele, e buscarmos uma metamorfose
interior, que nos dará a chave de Seu Poder e Amor, isto
nos

fará

pessoas

dotadas

de

uma

compreensão

onipresente do mundo e de uma força maior para
superarmos e vencermos, mas não só de consolação vive
o cristão mas de derramamento de Poder & Fogo – isto é
imprescindível, mesmo que a concepção cristã tenda a ser
humilde e pequena, de Deus, como o Cristo no Calvário,
ou na Manjedoura, não pode-se esquecer que Deus criou
o Universo, nas pequenas coisas Ele nos fala, mas fala-

Poder & Fogo
21

nos de que? – Fala-nos e desvenda-nos grandes mistérios
– Eu te revelarei coisas misteriosas que ignoras.
Poder & Fogo constitui uma obra essencial, pois
difere-se pelo Poder constituído por Deus para libertar e
salvar do mal, e fazer-nos felizes e com consciência que
convivendo com Deus, nós temos os mecanismos à mão
para sermos vencedores, na simplicidade de seu texto,
Patrício Tavares, tem orações de grande significado e
profundidade, que são capazes de mudar a história,
começando pela nossa própria história pessoal, - não
somos nós que somos os protagonistas da Salvação
querida por Deus para nós, mas é Deus quem nos conduz
por caminhos jamais vistos e toma a iniciativa da
Salvação – isto por que Ele sabe que tendemos ao mal,
que o mal em nós habita, e sem Ele, perecemos, com um
ato deliberado de Sua Vontade Ele sustenta nossa
existência, por um único pensamento – este livro é
proposital em sua vida, você está predestinado a vencer...
Deus quer isto para você – acredite!!!
Debruce-se sobre esta obra, sem receio algum,
com o coração livre de preconceitos e ideias préconcebidas, pois Deus não quer que você sofra, mas quer
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que seja feliz, Ele não quer o Seu mal, mas nos ensina a
trilhar um caminho novo, como disse à Samaritana – A
água que eu lhe der, será fonte de vida que jorra para a
vida eterna, esta fonte de vida, não é somente uma vida
qualquer, mas a fonte de vida de Deus em nós, uma vida
plena que não só abarca as realidades temporais externas
à nossa interioridade, mas também as realidade do
coração e da alma, tendo como força profunda, atingir
também as realidades eternas, pois se trata da única fonte
de energia e poder do Universo, o próprio Deus – e, em
outro trecho das Sagradas Escrituras, Necessário é nascer
de Novo – para receber esta promessa de Deus é
importante uma revisão de vida, para conformarmo-nos
ao projeto misterioso de Deus, que, aos poucos, se
delimita em nossa existência, transformando-nos em
criatura nova – eis que tudo se fez novo, passou o que era
velho – dizia o Apóstolo São Paulo.
Isto significa que Deus quer aprender conosco,
como Pessoa que é, mas quer nos ensinar, a viver e a
sermos melhores e mais felizes.
Não tem nada que impeça você, caríssimo leitor,
de usufruir dos bens do Universo que Deus constituiu
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para que o homem fosse senhor de sua obra criada, a não
ser que não se proponha a nada, pois uma vez que você
se propõe, Deus, com o Seu Poder, ratifica e sacramenta,
sua vontade, e com infinitos dons lhe dá características
de um ser eterno de grande majestade – Deus quer a
evolução do mundo e a propõe, esta evolução só se dá
quando queremos – mas que não nos propomos a algo
mesquinho, frívolo, medíocre, mas aspiremos coisas
grandiosas, e nos preparemos, com Poder & Fogo de
Deus.
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I – PEDINDO PODER ESPIRITUAL
Senhor, meu Deus, hoje, venho pedir poder
espiritual,
Minha vida necessita de poder espiritual,
Sem o Teu Poder, é muito difícil para mim, viver,
Preciso, de algo grandioso, em minha vida,
Um poder Sobrenatural, para o Bem,
E não posso viver sem poder.
Meu Deus amado,
Enche-me de Poder Espiritual Abundante,
Quero me revestir do Teu imenso Poder.
Preciso de Poder para mudar a minha Vida.
Quero a Transformação de minha vida,
Pelo Teu Poder.
Quero ser revestido de Dons Sobrenaturais,
Dá-me Unção de Conquista e de Realização,
Unge minhas mãos e meu corpo com o Teu
Poder,
Minha Inteligência e Vontade, para que eu seja
abundantemente agraciado de dons celestes.
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Meu Deus, venha em meu auxílio a Tua Graça e
Bondade,
Tu que criastes o Universo Inteiro e que é
ricamente dotado de imenso Poder.
Infinitamente superior é o Senhor,
E criador de todas as coisas visíveis e invisíveis,
Criastes coisas estupendas e maravilhosas,
Infinitos lugares celestiais...
Dá-me a Graça de ser uma pessoa fortalecida em
meu ser.
E com grande manifestação de obra Divina,
Para que eu seja restaurado em minha vida e em
meu ser....
Para que eu seja rico de Graças Divinas,
E dotado de vida extraordinária de Deus em mim.
Senhor, abençoa-me.
Manda Fogo,
Manda Poder
Meu muito obrigado, Senhor. Amém.

Patrício Tavares

II – PEDINDO MILAGRES
Senhor,
Muitas situações acontecem que precisam de
milagres,
Infelizmente, não há como manter o controle
sobre todas as situações,
Mas para aquelas situações, em que não há
controle,
Existe, o Milagre de Deus.
- Diga a Deus a situação em que se encontra (...),
Preciso que libere do Alto do Céu, o Teu Poder
sobre esta situação e que intervenha com o milagre,
Meu Deus, o Senhor é infinitamente grande e
dotado de Poder infinito,
Coisas

Milagrosas

acontecem

quando

se

manifesta a fé em Ti.
Preciso que a Tua Providência haja nesta
situação-problema em que estou enfrentando,
Determino o Poder de Milagres Divino sobre esta
situação emergencial em que vivo.

Poder & Fogo
27

Agora assumo este milagre para mim, para a
minha família, para os meus...
Obrigado meu Deus, pois confio inteiramente que
és Superior, também em misericórdia e amor, para me
dar o que preciso.
Acaso busco algo que não é da Tua Vontade, me
diz...
Estou inteiramente entregue aos Teus cuidados.
Mas creio que criastes o Universo Inteiro, e tudo é
possível a Ti.
E desde já agradeço, o milagre da vida, da
existência, da convivência, o milagre do ar que respiro e
o milagre de superação e de conquista diária... muito
obrigado pelo milagre que o Senhor me dá agora.
Obrigado pelos milagres que o Senhor escolheu
para mim. Obrigado e Graças a Deus. – Amém.
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III – ORAÇÃO DE TRANSCENDÊNCIA
Senhor meu Deus!!!
- O que é Transcendência?
- É a capacidade que nos remete ao futuro, a algo
que há de vir, a um destino escatológico e místico, a um
propósito de superação, a um propósito de plenitude...
Meu Deus,
Preciso de Transcender...
Não posso ser estático.
Preciso estar em movimento.
Movimento para a conquista, para a superação.
Senhor meu Deus, a Transcendência é uma das
qualidades Tuas, pois Tu estás além de todas as coisas
criadas,
Meu Deus amado,
A Transcendência não diz respeito apenas ao
destino escatológico do Homem.
Mas é uma atitude a ser imitada e aprendida
contigo.
Tu és inteligência dinâmica e criativa,
Quero também ser dinâmico e inteligente,
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Quero aprender contigo a lição salutar da
superação...
Quero transcender para um horizonte novo, com
novas perspectivas, com novos projetos.
Dá-me a capacidade e o Poder Espiritual para ir
além de minhas limitações e fraquezas,
Que eu vença meu medo e minha timidez e
alcance coisas maiores...
Liberta-me

de

uma

concepção

frívola

e

mesquinha da vida em que o Poder é só meu,
Quero compartilhar os dons que recebo com as
pessoas que convivo...
Para isto, Senhor peço, também a transcendência
de meus familiares e amigos...
Meu Deus amabilíssimo,
Que eu seja uma criatura abençoada e iluminada.
Amém,
Senhor. E graças a Deus.
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IV – ORAÇÃO DE CURA
Senhor,
Existem diversas dimensões em minha vida que
precisam de cura Divina.
Eu venho pedir a cura.
A cura existe.
O poder de curar existe no Senhor.
A bíblia diz que: - meu filho, ficaste doente? –
Ora ao pai por seus pecados e o Pai lhe perdoará
devolvendo-lhe a saúde, mas caso não devolva, busca o
auxílio dos médicos pois sua ajuda lhe é salutar.
Sei meu Pai, que peco, e peço ao Senhor, perdão,
quero me libertar do mal, e me tornar uma nova criatura,
no entanto, meu Pai, não acredito que seja eterno o Seu
ressentimento para comigo.
Não queres a morte do pecador, mas que se
converta e tenha a vida eterna.
Faço o meu propósito de mudança de vida e uma
reflexão apropriada sobre o momento que vivo
atualmente - seja na tenra idade, ou na velhice, ou em
qualquer parte da minha vida, não importa, Senhor, o Teu
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poder de me perdoar e de me curar é grandioso, Senhor –
pois criaste o Universo.
Peço a cura de minha interioridade, de meu
coração, para que não guarde mágoas e ressentimentos,
sentimentos destrutivos, que me consomem as energias.
Peço a libertação de traumas, complexos diversos,
bloqueios, neuroses, psicoses, manias, vícios e outros
males que possam estar me acometendo.
Peço também a cura em todo o meu organismo
físico e o bem-estar emocional e mental.
Liberta-me da dor existencial e dá-me a saúde
perfeita do corpo, do coração, da alma, a saúde interior e
emocional, física e espiritual.
Não permita sequer, Senhor, que eu esteja
cansado, desanimado, fragilizado, mas Derrama Fogo e
Poder sobre a minha existência, dando-me vitalidade e
energia do Universo.
Senhor meu Deus,
Cura-me e Liberta-me – Amém.
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V – ORAÇÃO DE SANTIDADE
Senhor, meu Deus,
Não importa para mim, apenas libertar-me do
mal, é necessário buscar ser-lhe agradável.
Nisto consiste a santidade, em três coisas
imprescindíveis, primeiro ter um estreito laço de amizade
para com o Senhor, depois, escutá-Lo e ouvi-Lo e mais
perfeitamente, me propor a compreender a profundidade
de Seu Chamado e responder ao Chamado eficazmente.
Meu Deus Amado.
O santo não é aquele que possui um distintivo na
testa, muitas vezes, nós queremos imitar outras pessoas,
mas cada pessoa tem a sua própria história com Deus e o
mistério que encerra em seu coração.
Quero, dentro deste mistério, responder, com
eficiência a um propósito de ser melhor a cada dia.
Mas não penso egoisticamente que a felicidade é
só para mim, quero amar a Ti e aos meus irmãos, como o
Senhor ensinou.
Este amor será fonte de vitalidade e dinamismo
em meu coração e me dará a capacidade de enxergar
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mais longe, os pobres e os sofredores, os pecadores e os
ignorantes que precisam de minha ajuda para serem
pessoas mais felizes. Ser santo, não é simplesmente
atingir atos heroicos, mas no dia a dia, responder sim a
Deus, e continuamente, com generosidade.
O que queres que eu faça ao Senhor? – O que Lhe
é mais agradável? Sim, Senhor, eu posso fazer!!! – Quero
cumprir um designo do Senhor, e fazer o bem. No mundo
inteiro há pessoas que precisam de mim, de minha
bondade e generosidade, mas não penso que perderei
algo sendo generoso, o Senhor me compensará e me
libertará do mal que habita no mundo, se eu for bom para
com todos.
Ajuda-me, meu Deus a usufruir do Poder
Espiritual que me dás para colocar-me a serviço de todos,
principalmente daqueles que não tem ninguém por eles.
Assim sendo, serei um ser espiritual melhor e amado por
Ti – obrigado, meu Deus. - Amém.

Patrício Tavares

VI – ORAÇÃO DE ESCUTA
Meu Senhor e Meu Deus,
Quero ouvir o Senhor me falar...
Fala, Senhor, estou a Te escutar...
Quero ouvir o Senhor me falar...
Quero escutar o Senhor, para conformar minha
vida ao Teu projeto.
Andei por caminhos obscuros, sem compreender a
profundidade da Tua proposta em minha vida.
E não compreendi a dimensão profunda e
determinante que existe na Tua Palavra e Ação...
Senhor, Meu Deus.
Fala-me o que preciso ouvir,
Revela-me sobre mim, sobre o mundo, sobre as
pessoas...
Quero escutar o Senhor me falar...
Existe um lugar para mim...
Existe para mim, um desfecho favorável,
Existe para mim, uma esperança e um rumo certo.
Mas eu não sei, Senhor.
Preciso que me ensines...
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Preciso que me eduques...
Preciso que me fales e que me mostre o caminho.
Nas moções de Deus, quero estar...
Tuas moções e inspirações me levam a um
caminho de luz...
Tuas inspirações me levam a um caminho de
nobreza e de grandeza de valores e de dignidade...
Não quero viver de forma mesquinha e frívola...
quero compreender os Teus mistérios...
Fala Senhor, estou aqui a Te escutar...
Quero ouvir de Ti, Tua Verdade.
(Feche os olhos e escute a Deus...).
Muito obrigado, por me falar.
Obrigado por me esclarecer sobre coisas inauditas
e misteriosas...
Quero saber de Ti, Senhor, o que é melhor para
mim, para o mundo, para as pessoas... - Fala, Senhor, que
teu servo - Te escuta!!! – Amém.
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VII – ORAÇÃO DA VONTADE SUPERIOR DE DEUS
Senhor, meu Deus,
Submeto a minha vontade e inteligência ao Teu
projeto.
Compreendo que não sei o que é melhor para
mim.
Preciso que me ilumine e me ensine.
Tua vontade é soberana e majoritária.
Tu compreendes a realidade melhor do que eu.
Ensina-me a Te obedecer.
Preciso ser humilde, para aceitar com mansidão o
Teu plano de amor.
Tu me fizeste um chamado...
- Ninguém é tão forte e dotado de poder que
resista a um chamado Teu.
Não quero resistir, Senhor, pelo contrário, quero
colaborar com o Teu chamado.
Nunca queres o meu mal, mas principalmente o
meu bem.
Submeto

ao

crivo

do

Senhor,

pensamentos, emoções, vontade e inteligência.

os

meus
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Minha compreensão de mundo é limitada, mas
quero elevar à potência de Deus, minhas atitudes e
vontades...
Para isto devo ser obediente, mas nunca ser
subserviente.
Quero fazer uma aliança contigo, conviver
contigo e me relacionar contigo, como um amigo e
parceiro no plano de Salvação - no dia a dia -Tu me
revelas o mistério sobre mim e me educa para as coisas
superiores...
Meu Deus, eu Te amo, quero aprender a Te amar.
Tu criaste o Universo, sou pequeno diante da Tua
Grandeza. Mas me compreendes muito bem. Sua
onisciência perfeita me abranges por inteiro...
Minhas situações de vida o Senhor compreende.
Por isto, meu Deus, preciso que a Tua Vontade seja
soberana em minha vida e que seja Tu, o meu Absoluto.
Amém.
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VIII – ORAÇÃO DO FAVOR DIVINO
Senhor, meu Deus.
Preciso de alcançar inúmeras Graças.
(Diga a Deus as Graças que precisa alcançar)
Obrigado, meu Deus por esta paz que sinto agora,
confiando estou que me proteges e me abençoas... Isto é
muito importante, pois me dá segurança e determinação
no agir, o saber que Tu está comigo.
Senhor, meu Deus,
Mais do que qualquer Graça, preciso alcançar o
Favor Divino. Este Favor, é algo de alguém que está
sempre na Tua Presença, em oração, fogo e poder,
invocando Teu Santo Nome. Isto é uma Graça que
muitos alcançam, como Jesus disse: - Meu Pai, eu sei que
sempre me ouves. Por que Jesus disse isto, por que era
um com o Pai, e o Pai lhe concedia o que seu coração
queria, pois, sendo Filho Amado de Deus, possuía a
primazia.
Senhor, meu Deus, quero lhe ser agradável, para
alcançar o Favor Divino, como disse Jesus – Assim vos
constituí, para que tudo que peça ao Pai em meu nome,
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seja-vos, concedido – e ainda acrescenta – não vos digo
que rogarei ao Pai por vós, mas o mesmo Pai vos ama e
vos dará todas as coisas...
Senhor, meu Deus,
Constituído no amor, no serviço, no poder de
Deus, no ministério sagrado, do ambiente religioso,
secular, clerical, laical, familiar ou no trabalho, quero
exercer, este Favor Divino que me é concedido. Assim
sendo, enriquecerei a minha vida e a vida dos demais
com ricos dons celestes...
Meu Deus, Amabilíssimo,
O que mais procuro é alcançar o Teu Favor, para
ser feliz e abençoado. A Graça passa, mas o Favor
permanece indubitavelmente. Quero que o Senhor me
abençoe profundamente, para que eu lhe seja agradável.
Isto sim, será uma profusão de Poder e Fogo, sobre a
minha vida. Amém – Muito obrigado.
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IX – ORAÇÃO DE BUSCA DE INTELIGÊNCIA
Senhor, meu Deus,
Preciso de que me concedas os dons espirituais
que estão associados à inteligência humana, os dons de
ciência, de palavra de ciência, de palavra de sabedoria, de
sabedoria,

de

entendimento,

de

conselho...

de

discernimento...
São dons muito importantes para mim, pois
através deles eu entendo, com maior propriedade, a vida,
o mundo, as pessoas...
Através deste entendimento, eu me posiciono e
me coloco em situações diversas, para que eu consiga
vencer e superar minha fraqueza, e assumir uma postura
de fé e de inspiração Divina que me faça enxergar o
mundo com o olhar de Deus.
Este olhar mais abrangente me leva a crer que
Deus é criatividade infinita e a Sua criatividade é amor
pleno para com a obra criada, um amor dinâmico e
entusiasta.
Meu Deus amado, a verdadeira inteligência é
criativa, ela constrói...
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Por isto mesmo, quero ser inteligente, quero ter os
dons de inteligência e sabedoria, de ciência e de
discernimento, para poder ser uma pessoa melhor e mais
feliz, dando a minha contribuição salutar e devolvendo ao
Senhor os bens que me concede.
Agora, Senhor, dá-me um espírito que participa
da onisciência Divina.
Sei, Senhor, que minha mente humana, no trânsito
terrestre não pode ter uma visão onisciente como a Tua.
No entanto, o Senhor pode me esclarecer e
iluminar com a Sua Onisciência Perfeita.
Assim sendo, poderei tomar as decisões corretas
visando o meu Bem-Estar e o de todas as pessoas que
convivem comigo.
Visando minha cura, e transformação pessoal – de
forma que eu seja um ser iluminado, criativo, inteligente
e capaz.
Muito obrigado,
Meu Deus.
E graças sejam dadas a Ti, Senhor. Amém.
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X – ORAÇÃO DE PERCEPÇÃO DO MISTÉRIO
Meu Deus Amado,
Conta a Bíblia que o profeta adotara uma criança
e que, à noite o Senhor chamou a criança duas ou três
vezes, mas a criança, não conhecia o Senhor, de forma
que pensou erroneamente que o profeta lhe chamava –
Senhor, Meu Deus – depois mais tarde, o Profeta,
percebendo o mistério que encerrava, Deus, na vida
daquela criança, disse à criança que se tratava do Senhor.
Muitas vezes, não compreendemos e não temos a
percepção aguçada, espiritualmente para compreender o
mistério Divino e estamos, como os pagãos que têm
medo dos sinais celestes.
Não devemos ter medo de Deus, ter medo de Ti,
Senhor,

mas

aprofundarmos

no

mistério

Divino,

buscando uma compreensão maior do mistério Sagrado,
para contribuir com a Graça de Deus.
Dá-me Senhor a percepção do mistério Divino,
para que eu compreenda quais são os teus desígnios e
seja capaz de entender qual é minha missão no mundo e
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qual maneira Deus quer contribuir para que eu seja feliz e
ricamente abençoado por Ti.
Preciso entender, quais mistérios o Senhor encerra
em meu coração, em minha vida.
Quero fazer uma releitura de minha vida,
compreendendo quando o Senhor agiu, quero, Senhor,
entender que coisas profundas, o Senhor tem para me
revelar.
O mistério está oculto, o mistério é Deus, quero
que este mistério se revele, para que eu compreenda a
profundidade e grandeza da Graça a qual sou chamado.
Não posso, Senhor, como os pagãos, viver na
ignorância dos dons e mistério Divino, numa vida errada
e sem sentido.
Preciso de Poder e Fogo Espiritual, para a minha
percepção do mistério Divino.
Vem me ajudar...
Preciso saber, Senhor, como deve ser....
Muito obrigado, meu Deus. Amém.
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XI – PEDINDO DONS ESPIRITUAIS SUPERIORES
Senhor,
São dons considerados dons Superiores, os dons
de Cura, dons de Milagres e dom de Profecia.
Quando falo de dons espirituais, digo, Senhor
como São Paulo – aspirai aos dons Superiores.
Meu Deus, estes dons existem para o serviço, eles
existem com uma função específica, na Igreja e no
mundo.
O poder de Deus é abundante!!! – Ele criou todo
o Universo, cada partícula de matéria é pura energia de
Deus.
Deus é fonte de toda energia do Universo, a única
fonte, capaz de realizar todo tipo de obra, inclusive,
coisas extraordinárias.
Penso, Senhor, que o poder existe, o Poder é de
Deus, o Poder é abundante, o Poder é nosso, por que não
o usar???
Não há motivos para o Senhor racionar a Sua
Graça.
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O poder existe, quero usá-lo, para minha cura, e
para a cura das pessoas que estão próximas de mim.
Disse Jesus: - Se creres em mim, farão as obras
que eu faço e ainda maiores, pois vou para junto do Pai.
Reveste-me, Senhor, de Poder e de Dons Espirituais
Superiores para que eu me coloque a serviço e para o
meu próprio Bem-Estar e Felicidade.
Quando uma pessoa diz que não há milagres,
desconhece a Deus e o Seu Poder.
O que é um milagre? – É uma intervenção de
Deus em Leis que regem o Universo, alterando o rumo
das coisas. Ora, se Deus criou o Universo, se Ele criou as
Leis que regem o Universo, se Deus é fonte de energia e
poder infinito – por que não podemos fazer uso desta
inteligência, e deste poder infinito, para beneficiarmos
uns aos outros?
Não faz sentido!!! – Quero ter estes dons
superiores para fazer um mundo melhor.
– Senhor, quais são os dons que o Senhor quer
me dar? – Me diz: - Amém.
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XII – ORAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DEUS
Senhor,
Meu Deus, preciso que olhe com carinho a minha
vida.
Estou disposto a mudar, mas não sei como.
Preciso de uma nova direção de vida.
Mas, apanhei muito da vida e descobri um fato
muito interessante – enquanto não confiamos os nossos
projetos ao Senhor, muitas vezes esbarramos na nossa
própria fraqueza, no pecado dos outros, na maldade do
mundo...
Mas

quando

confiamos

em

Ti,

nós

nos

entregamos ao Senhor, e temos outra perspectiva, de um
poder extraordinário abundante. Preciso que intervenha
nestas situações urgentes: (citar cada situação). Muitas
vezes, Senhor, meu Deus, a situação é crítica e
emergencial, necessitando de uma intervenção direta do
Senhor. Disse Jesus: - Sem mim, nada podeis fazer.
Esta crença de que pouco podemos com nossas
próprias forças, mas não há limite para quem confia no
Senhor. Uns põe sua força nos carros, outros, põe sua

Poder & Fogo
47

força nos cavalos, nós, porém a temos em o Nome do
Senhor Nosso Deus. – Eles fraquejaram, foram vencidos,
nós, porém, juntos, continuamos de pé.
Na

história

da

Salvação,

muitas

pessoas

precisaram de uma ou mais intervenções de Deus em
suas vidas.
É preciso que intervenha e com uma postura de
iniciativa sobre a minha vida – eu preciso disso – que
esta postura venha de encontro às minhas necessidades e
necessidades de minha família, de minha comunidade, do
mundo,

da

empresa

onde

trabalho,

dos

meus

relacionamentos, da minha convivência diária, dos
desafios que encontro no meu dia a dia e de todas as
circunstâncias que me envolvem todos os dias.
Principalmente naquilo em que sou mais provado. Esta
intervenção é necessária, preciso de uma profusão de
milagres.
O meu muito obrigado. – Amém.
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XIII- ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO ESPIRITUAL
Senhor, meu Deus,
Não é contra homens de carne e sangue, que
temos de lutar, mas contra os principados e potestades,
contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares –
Nos alerta o Apóstolo.
O primeiro passo para me tornar uma criatura
nova, passa indubitavelmente, pela libertação espiritual.
Existem forças no mundo espiritual que não
querem a minha felicidade e que querem a minha
destruição.
Não quero, meu Deus, ser refém de tais forças que
querem me oprimir e maltratar.
Preciso que me liberte de toda forma do mal que
está em minha vida, muitas vezes, fazendo uso das
pessoas que amo, para me atacar e destruir.
Utilizando, minha fraqueza pessoal, ou pobreza,
solidão, ou outra fraqueza qualquer, para me destruir e
destruir meu propósito de santidade e o plano de
libertação que o Senhor tem para a minha, o plano de
bênção e de Salvação.
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Meu Deus,
Agora, pelo Teu poder infinito, me liberto das
forças espirituais do mal que me prendem a uma situação
de fracasso enquanto ser humano e criatura de Deus que
sou.
Não tenho medo de nenhum espírito do mal, pois
és infinitamente Superior.
Eu, confiando na Tua Graça, que criastes o
Universo inteiro e, como São Paulo, na prerrogativa de
que não queres o meu mal e sim a minha felicidade, me
liberto de toda influência direta ou indireta, infestação,
contaminação,

possessão,

sugestão

psicológica

e

emocional, correntes de pensamentos contrários a Deus e
toda forma de manifestação do mal; em O Nome do
Criador do Infinito Cosmos. Amém.
Obrigado, Meu Deus, pela Libertação que o
Senhor me concede agora e por todos os que oro.
Amém.
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XIV – ORAÇÃO DO AMOR DE DEUS
Senhor, meu Deus,
Hoje, nesta prece, quero sentir-me amado (a) e
acolhido (a) pelo Senhor.
Muitas tristezas, desilusões e desencontros, me
fizeram perder a esperança e a alegria, mas agora eu
tomo consciência da Palavra de Deus que diz que Deus
amou tanto o mundo que lhe entregou Seu Filho ao
mundo, não para condená-lo, mas para que mundo seja
Salvo por Ele.
E diz ainda que, se Deus entregou ao mundo Seu
Filho, também nos dará com Ele tudo quanto nos é
necessário e primordial.
Neste sentido, invoco o poder e o amor de Deus
sobre a minha vida. Quer que este amor de Deus me
transforme

em

uma

nova

criatura,

revigorada,

transfigurada e iluminada por Deus. Que este amor cure
as feridas de meu coração, as doenças de meu corpo, as
fraquezas de minha, a pobreza de meu espírito...
Que este amor infinito de Deus que me chamou à
vida, e a uma vida em rica medida, e me chama a ser um
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ser eterno e a viver em plena harmonia com Deus no Céu
e com toda a obra criada – reconciliando-me com todos –
me ajude. Quero sentir forte impacto de amor que tenha o
poder de me curar interiormente e dar-me paz, alegria,
esperança, vitalidade, força e coragem para alcançar o
infinito...
Não me deixa, Senhor, triste, mas venha-me em
socorro o Teu amor infinito, para preencher os vazios e
ausências, as carências e o desamor e hostilidade que
outras pessoas causaram em mim, com a sua maldade,
fazendo-me pensar que não sou ninguém e que não posso
nada.
O Senhor acredita em mim, investe em mim,
sonha comigo, trabalha comigo, e está comigo a todo
instante, - obrigado, meu Deus, pelo forte amor que Tu
tens para comigo, consciente deste amor, serei criatura
melhor. Obrigado, por que me amas e me acolhes agora
junto do Senhor, com fraterno e terno amor. Amém.
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XV – ORAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO
ESPIRITUAL E RENOVAÇÃO
Meu Deus,
Disse João aos seus discípulos, eis que vos batizo
na água, mas virá outro após mim, o qual não sou digno
nem sequer de desatar a correia de suas sandálias, que
vos batizará no Espírito Santo e no Fogo.
Preciso de renovação espiritual, de uma nova
efusão do Espírito de Deus em mim.
Como no monte – estavam os discípulos e viram
Jesus Transfigurar-se diante deles – também quero ser
Transfigurado, e profundamente transformado por este
Espírito Divido, que é a mão de Deus agindo em minha
vida.
O Espírito de Deus, também chamado de Espírito
Santo, ou manifestação de Deus, ação de Deus, deve
impregnar as realidades de meu ser e de minha existência
me transformando por inteiro.
Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a
Nicodemos.
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Existem coisas velhas, que trago comigo, são
pecados, e coisas ruins, pensamentos, sentimentos e
emoções negativas, que precisam ser transformadas
espiritualmente, criando em mim uma nova criatura –
quando estamos em Cristo, eis que tudo se fez novo, e
passou o que era velho.
Quero ser nova criatura – ser uma pessoa nova,
um ser novo, que transformado espiritualmente e
renovado no Fogo do Espírito Divino, venha a ser
totalmente guiado pelas mãos de Deus e enxertado na
videira verdadeira, que é a videira de Deus.
No mundo, disse Jesus, haveis de ter aflições –
mas, coragem – eu venci o mundo.
Obrigado, meu Deus, pois já me sinto, revigorado
em minhas forças, em minhas energias, pois desde já o
Senhor vem em meu auxílio.
Neste momento, assumo que Sou filho de Deus
muito amado e cheio de dons, talentos e de uma
espiritualidade frutuosa – no amor de Deus.
Muito obrigado!!!
Graças a Deus. Amém, Senhor.
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XVI – ORAÇÃO DE CONVERSÃO DO CORAÇÃO
Senhor,
A religião vem do termo latim que significa ligar
de novo; com as nossas imperfeições humanas, nós nos
desligamos do Senhor, e nos distanciamos do plano de
Amor de Deus.
O princípio ativo da fé é que haja uma
transformação ou metamorfose interior, ou uma ruptura
com o homem velho, que tende a morrer nos seus vícios,
para entrar em uma nova realidade, a realidade de
perfeição

cristã

e

mudança

de

mentalidade,

de

pensamento que implique na caridade universal.
Esta caridade, é amor para com o próximo, para
com os pequeninos, uma nova concepção de si mesmo e
uma nova aproximação de Deus – com um novo
relacionamento com os outros.
O centro da mensagem cristã é a conversão do
coração – esta mensagem é profundamente interligada
com o princípio de que a Graça de Deus supera a
fraqueza humana em sua tendência para o mal. Jesus
reclamava continuamente dos Fariseus e Saduceus,
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religiosos de sua época, por que cumpriam estritamente
uma infinidade de regras, mas seu coração não havia
mudado, nem se convertido, Jesus dizia que, por fora,
tinham aparência, mas por dentro, estavam cheios de
maldade.
Não quero que isto aconteça comigo, quero que
visite o meu coração, libertando-me de todo sentimento
nocivo que possa estar atrapalhando a minha conversão
pessoal e a minha busca pela plenitude de Deus.
Agora Senhor, quero ter um coração humilde,
cercado de amor e misericordioso, livre de toda
maledicência, e maldade. Recebe, Senhor, meu coração,
que é o centro de minhas decisões e vontade, para ser um
coração repleto de amor, de verdade, de luz, de poder de
ajudar o mundo e a mim mesmo. Um coração que seja
inteligência construtiva de Deus e fonte de bênçãos
eternas.
Amém.
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XVII – ORAÇÃO DE AMIZADE COM DEUS
Senhor, meu Deus,
Quero firmar pacto de amizade para contigo.
Terezinha do Menino Jesus, como a chamavam –
Santa Terezinha, afirmou que a oração é história de
amizade.
Isto implica duas coisas importantes, a primeira
que oração é história, ou seja, há uma continuidade na
relação entre Deus e o Homem, a segunda, é que esta
história não é uma história hostil, mas uma história
amorosa e amiga.
Ser amigo de Deus é coisa muito importante – isto
por que, Deus precisa de nós e nós precisamos dele, e
firmamos com Ele uma parceria para a nossa libertação,
renovação espiritual, transformação pessoal, cura e
Salvação da Humanidade.
A oração nos propõe tudo isto, que sejamos
amigos de Deus, para o bem que Deus pretende fazer no
mundo, e em nossas vidas...
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Ensina-me Senhor a conversar, ouvir, escutar,
entender o Senhor, compreender a dimensão profética e
transformadora da Tua ação em minha existência.
Esta percepção de que Deus é meu amigo mais
próximo, amigo de todo o tempo, amigo para as horas de
flagelo e de tempestade, amigo para as horas de dor e de
ansiedade, amigo para as horas de alegria e de realização
é imprescindível para estipular uma convivência entre
Deus e eu, para que eu venha a ser tocado de amor, de
paz, de plenitude, de saúde espiritual e emocional e ao
mesmo tempo, compartilhe minha vida com Deus,
corroborando para a obra Salvadora de Deus.
Dá-me esta capacidade de entender o mistério e
de me aproximar dele, fazendo com que esta percepção
me leve a um estreitamento contigo, Senhor, como
muitas pessoas de espírito elevado e de alma evoluída.
Que, eu venha a atingir meus objetivos no campo da
espiritualidade e da fé, tendo uma fé inabalável no
Senhor, uma fé constante, que seja amadurecida, na
experiência pessoal contigo, Senhor. O meu muito
obrigado, Senhor, Amém.
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XVIII – ORAÇÃO DE PAZ ESPIRITUAL
Senhor,
Por muitas vezes, me encontrei atormentado em
meus pensamentos.
Minhas emoções entraram em conflito que me
tiraram a paz.
Quero clareza de ideias e de pensamento.
Quero equilíbrio em minhas emoções.
Preciso pensar, com sabedoria e inteligência
profunda.
Não quero ser uma pessoa superficial, mas quero
ir ao encalço da paz pessoal e interior.
Liberta-me das pessoas que não querem a paz, de
pessoas violentas e agressivas.
Dá-me um pensamento equilibrado e reto.
Não permita, Senhor, que eu viva atormentado em
meus pensamentos.
Ilumina a minha mente, minha cabeça, meu
coração, minha alma, para que eu tenha paz espiritual –
dá-me sentir esta paz que vem do Senhor.
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“Tudo que é nobre, de boa fama, de boa índole,
tudo que é verdadeiro, justo” – isto deve ocupar o meu
pensamento – como me alerta o Apóstolo.
Dá-me a graça de alcançar paz em meu ambiente
familiar, no trabalho, e que o Teu Espírito Divino me
acompanhe, para onde quer que eu vá, libertando-me de
pessoas mal-intencionadas e de coração perverso que
venham a tirar-me a paz e o sossego.
Senhor, meu Deus, livra-me das atividades que
me provocam stress, ansiedade, depressão, melancolia,
medo, e outros distúrbios mentais e psicológicos, que
venham a tirar-me a paz e a tranquilidade.
Senhor, se acaso eu estiver em uma situação de
conflito, para o qual não tenha meios de sair dela, fazeme um promotor indefectível da paz.
Disse o Senhor: - Felizes os pacíficos e os
promotores da paz. Dá-me a paz, como fruto de oração e
de entrega ao Senhor. Amém.

Patrício Tavares

XIX – ORAÇÃO FINAL
Senhor, cheguei a mais uma leitura edificante em
minha vida.
O Espírito Santo é Aquele que nos recorda todas
as coisas – conforme o que está escrito – o Paráclito, o
Espírito da Verdade, vos recordará todas as coisas.
Peço que impregne a minha alma com o
aprendizado e com a experiência enriquecedora deste
texto Sagrado, que acabei de ter em mãos.
Que as orações não caiam no esquecimento, mas
que sejam minhas companheiras no dia a dia, derramando
Poder & Fogo em minha vida.
Que este não seja mais um texto que eu leio, mas
que tenha Poder de Deus, os conceitos ora assimilados e
mude para sempre o curso de minha existência.
Meu Deus Amabilíssimo,
Que criastes o Universo Inteiro, dá-me o Poder
Espiritual e Humano para abençoar a minha existência.
Senhor,
Meu Deus,
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Batiza-me com Fogo do Alto e com Unção, para
exercer o ministério de Cura e de Transformação Pessoal
– Libertando os que mais precisam, da ação do mal, e da
perversidade humana e de espíritos impuros. Usa-me,
Senhor, como canal de ricas bênçãos, de Poder & Fogo
do Alto, para a minha comunidade de fé, para a minha
família, para meus entes queridos e para todos os que
sofrem, para todo o gênero humano.
Em qualquer caminho, onde eu for, seja eu
instrumento em Tuas mãos, de derramamento de Poder &
Fogo do Alto, na vida dos doentes, dos pecadores, dos
sofredores, dos infelizes, dos desconsolados, dos
desanimados e dos medrosos... Imitando-Te. Minha
missão agora é, como Jesus, anunciar um tempo Novo de
Ricas bênçãos, o tempo da epifania e da manifestação de
Deus. Que seja esta a minha vida e missão: - Viver de
Amor, mas viver também de Poder de Deus. Amém.

Patrício Tavares

XX – NOS AJUDE A AJUDAR
O escritor Patrício Tavares realiza trabalho social e
humanitário

arrecadando

fundos

para

instituições

carentes credenciadas – E lançou em meados deste ano, a
Campanha Não Posso Esperar, que tem por objetivo
minimizar o sofrimento intenso de pessoas em risco de
vulnerabilidade social e que estão passando por privações
diversas, por não ter o que comer, ou onde morar, nem
saúde para trabalhar, são pessoas que foram esquecidas
pelos mecanismos governamentais e que precisam muito
de sua ajuda, são pessoas que não podem mesmo mais
esperar, dê livre curso à sua generosidade e adote uma
pessoa em risco de vulnerabilidade social, ajudando com
a quantia que seu coração mandar, mensalmente, para
que possamos cumprir com os compromissos assumidos
e projetar para frente esta obra de amor – o endereço
“blog”

da

campanha

é

o

seguinte

www.naopossoesperar.blogspot.com.br
Tudo o que fizeres a um desses pequeninos, foi a mim
que o fizestes. – Disse Jesus.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Caríssimo leitor, fico feliz de saber que chegou a
mais um momento importante e decisivo de sua vida,
você caminhou, assimilou valores, concluiu o bom
combate, como o Apóstolo Paulo, e chegou a conclusões
importantes em sua vida – estas conclusões lhe levam a
uma vida mais saudável, e rica plenamente, isto é o que
diferencia uma pessoa da outra, o saber que tem em si, o
dom de Deus e que Deus traz este tesouro em vasos de
barro, para que este inigualável tesouro seja de Deus e
não dos Homens, conserve sempre o espírito de oração e
de intimidade com Deus, seja sempre sincero ao
apresentar-se diante de Deus e humilde, pois Deus resiste
aos Soberbos, mas dá a sua Graça aos humildes, em outro
trecho das Sagradas Escrituras, Deus nos fala, resisti ao
Diabo e ele fugirá de Vós, mais adiante, Deus nos alerta
– humilhai-vos na presença de Deus e Ele nos abençoara
e, se o Filho Vos libertar, sereis verdadeiramente livres,
verdadeiramente

abençoados

e

profundamente

transformados e transfigurados por Deus, missionários da
oração profunda e da criatividade de Deus.
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Então, busque orar com frequência, submeter-se
somente a Deus, pois disse Jesus, um único é o Vosso Pai
sobre a Terra e os Céus, aquele que Vos criou – e um
único é o Vosso Mestre e Senhor, o Deus que lhe deu a
vida.
Somente Deus é bom, liberte-se dos maus
conselheiros e seja confidente de Deus – é assim que
crescerá em Dignidade diante de Deus e Deus lhe olhará
com bons olhos e lhe cumulará de grandes coisas.
Disse Jesus: - Já não vos digo que orarei ao Pai
por vocês, mas mesmo Pai vos ama e Ele mesmo vos
concederá todas as coisas.
Deus te abençoe,
Patrício Tavares.
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“Um vento impetuoso, atingiu o local onde estavam
reunidos e línguas de fogo, repousaram sobre suas
cabeças”. - Atos dos Apóstolos 2,2-3 – tema tirado das
festividades de Pentecostes.
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Meus sinceros agradecimentos: Meus Mestres,
Formadores, Minha Família e Meus Amigos, Minha
Comunidade Paroquial
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Acesse, contribua e divulgue:
“Viver de Amor...
- Eis a minha verdadeira vocação!!!”
Santa Terezinha do Menino Jesus
Doutora da Igreja.
www.naopossoesperar.blogspot.com.br
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