Oração Universal

ORAÇÃO UNIVERSAL Em comunhão com as forças cósmicas, orando por todos os meus
irmãos, por todos os seres da natureza, eu, como uma parte do Todo, elevo ao Divino Pai esta
súplica:
Deus seja a Vossa Luz a estrada por onde trilharão os meus
pés;
Seja a Vossa bênção, conforto para minha vida, pureza
para minha alma, serenidade e discernimento para minha mente.
Desdobre a minha alma em direção a Vós, Senhor, para o encontro da Eternidade.
Seja o meu ser digno da dádiva da vida para que Possas habitar o meu íntimo.
Pai: dai-me sabedoria e humildade para que eu possa compreender Vossas divinas leis, e
dai-me inteligência e energia para difundi-las.
Que seja a bondade a espada com que me defenderei dos inimigos e rogo para eles a Vossa
misericórdia, Senhor.
Que o amor e o perdão sejam os sentimentos cultivados pela minha alma para que a luz
penetre em todos os seus recônditos.
Dai-me paciência para relevar as fraquezas dos meus semelhantes e dai-me forças para
sobrepujar as minhas.
Que seja eu um instrumento da Vossa Vontade, a fim de que através de mim, Vossa seara seja
aumentada para a grandeza do Vosso Reino.
Perdoai Senhor, aqueles que estão no erro, e dai-lhes a suprema felicidade de conhecer a
beleza da Vossa perfeição, a realidade do Vosso reino e a eternidade do Vosso amor que
ilumina sem distinção, toda a criação.
Que a onipotência da Vossa mão, como sublime promessa, se estenda sobre mim,
abençoando o meu ser.
E que as portas do futuro sejam par a par com o infinito!
Amém.

Em comunhão com as forças cósmicas, orando por todos os meus irmãos, por todos os seres
da natureza, eu, como uma parte do Todo, elevo ao Divino Pai esta súplica:

Deus seja a Vossa Luz a estrada por onde trilharão os meus pés;
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Seja a Vossa bênção, conforto para minha vida, pureza para minha alma, serenidade e
discernimento para minha mente.

Desdobre a minha alma em direção a Vós, Senhor, para o encontro da Eternidade.

Seja o meu ser digno da dádiva da vida para que Possas habitar o meu íntimo.

Pai: dai-me sabedoria e humildade para que eu possa compreender Vossas divinas leis, e
dai-me inteligência e energia para difundi-las.

Que seja a bondade a espada com que me defenderei dos inimigos e rogo para eles a Vossa
misericórdia, Senhor.

Que o amor e o perdão sejam os sentimentos cultivados pela minha alma para que a luz
penetre em todos os seus recônditos.

Dai-me paciência para relevar as fraquezas dos meus semelhantes e dai-me forças para
sobrepujar as minhas.

Que seja eu um instrumento da Vossa Vontade, a fim de que através de mim, Vossa seara seja
aumentada para a grandeza do Vosso Reino.

Perdoai Senhor, aqueles que estão no erro, e dai-lhes a suprema felicidade de conhecer a
beleza da Vossa perfeição, a realidade do Vosso reino e a eternidade do Vosso amor que
ilumina sem distinção, toda a criação.

Que a onipotência da Vossa mão, como sublime promessa, se estenda sobre mim,
abençoando o meu ser.E que as portas do futuro sejam par a par com o infinito!
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Amém.
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