
Oração pelas 

Meu Deus e meu Pai, é triste mas é uma grande e dura realidade, 
o amor tem-se esfriado de quase todos, inclusive dentro do próprio lar. 

O amor dos filhos para com os seus pais, em especial, para com a própria mãe que o gerou,
 criou, amamentou, educou, repreendeu, que o exortou para o seu próprio bem e motivou,

 mas que, infelizmente, faltou gratidão, respeito, carinho, amor e, hoje, esse filho ou filha, nem sequer 
fala com a sua mãe ou se importa com o seu bem-estar.

Oh Deus! Onde quer que esteja esta mãe a chorar, a sentir a dor do desprezo, 
de ser mal entendida, mal interpretada, de ser incompreendida, dor que magoa muito...

Porque nós não sabemos nem 10% do que elas sofreram para estarmos aqui...
As mães também tiveram mães, todos nós tivemos uma e, por mais ausente 

que ela tenha sido, por mais desequilibrada, sofrida ou enganada que ela tenha sido pelas 
fantasias desta vida, pelas ilusões, por uma fé cega, religiosa ou pela incredulidade, 

ela não deixou e não deixa de ser mãe e merece o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho,
 a nossa gratidão e, por isso, oramos por todas as mães aqui e agora. 

Abençoa-as Deus, dando às mesmas a Tua paz no coração, que faz com que a sua
 consciência esteja limpa, porque ainda que ela tenha cometido erros, a intenção é o que vale.

 E a sua intenção era a melhor. Era de educar, criar, preparar os seus filhos para o mundo,
 para enfrentar os problemas, as dificuldades.

Ah mãe! Sei que a senhora, mesmo tendo esse dia em que se comemora a data 
em que os seus filhos lhe deveriam dar atenção, ainda assim, eu sei que a senhora

 está a pedir não por si, mas pelos seus, porque você é mãe!

A mãe dá sem esperar receber, mas receba agora o abraço do Senhor Jesus, 
receba o abraço d'Aquele que, mesmo na cruz, se importou com você mãe e não quer vê-la desamparada. 

Ele não quer vê-la triste, angustiada, preocupada, magoada, não! 
Ele não quer vê-la desanimada... por isso, receba o abraço do Senhor Jesus, que conforta o seu coração, 

que a enche de ânimo, paz, revolta contra tudo aquilo de mau, que coloca em perigo a sua família, 
a sua vida, a vida dos seus filhos, receba a benção de Deus!

Meu Pai, oramos por todas as mães e as declaramos abençoadas, que elas sejam instrumentos nas 
Suas mãos para abençoar com os seus exemplos de vida, fé e caráter, dentro e fora de casa, assim como na Igreja. 

Que sejam os seus filhos, netos e bisnetos abençoados através delas, sim, é o que nós determinamos, meu Pai!

Receba a paz de Deus, paz que prova que, realmente, por mais erros que você tenha cometido na educação 
dos seus filhos, a sua intenção sempre foi a melhor e é isso que importa.Receba paz, é Deus que ta concede 

e, por isso, você pode sorrir para a vida. Você deixou de se importar consigo, de viver para si e passou 
a viver para eles. O Espírito Santo reconhece, e por isso te ampara, te apoia e te abençoa.

Muito obrigado Senhor Jesus pelas mães.
Muito obrigado pela mãe de cada um de nós!

Amém!
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