Senhor, diante das nossas imensas imperfeições lhe rogamos força e coragem para
vencê-las uma a uma com a persistência e o esforço necessários.
Quando sentimos amargura pelas coisas que não saem da forma que planejamos,
que nos lembremos daqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós
temos. Então pedimos que fortaleça a nossa fé para que sigamos adiante.
Enfrentando as doenças do corpo, que confiemos na cura espiritual acompanhada
dos procedimentos médicos humanos, mas que jamais nos esqueçamos daqueles
que sofrem de dores e de comprometimentos físicos muito maiores do que os
nossos.
Quando surge o desentendimento entre os entes queridos que foram chamados
pela lei da reencarnação a viver e a compartilhar o nosso lar, que tenhamos
paciência, benevolência e perdão, que aliviam as tensões parentais e trazem de
volta a paz ao lar. Porém não nos esqueçamos daqueles que não possuem um lar
para se aconchegarem; aqueles que o perderam pelas catástrofes naturais ou
pelas catástrofes psicológicas e comportamentais.
Quando reclamamos da falta de recursos para trocar as vestes por outras mais
vistosas e confortáveis, que pensemos naqueles que não têm o que vestir.
Senhor, diante das tristezas da vida que nos lembremos de que tudo é passageiro,
como a tempestade que deixa atrás de si um rastro de destruição que a própria
natureza irá pacientemente reconstruir. Recordemos de tantos que enfrentam
tempestades psicológicas intensas, que desistem da vida pelas portas do suicídio.
Senhor, lhe rogamos forças para superar a nós mesmos e para auxiliar tantos
outros sofrimentos medonhos que assolam as pessoas no mundo.
Que ajudando possamos ser ajudados.
Que confiando em seus desígnios tenhamos fé.
Que consolando consigamos aplacar as nossas dores.
Que socorrendo consigamos nos socorrer.
Que trabalhando pelo bem comum consigamos a paz interior.
Senhor, confiamos em vós e sabemos que nunca nos faltará.
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