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TODOS OS SANTOS DA ORDEM 

E DIA DAS VOCAÇÕES PARA A ORDEM 

(13 DE NOVEMBRO DE 2021) 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

TEMA: AMOR E AMIZADE 

 

 

1. Canto Inicial 

 

2. Sinal da Cruz 

+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

R /. Amém. 

 

3. Introdução 

Com o nosso tema, Amor e Amizade, nossa oração demonstra o mandamento de Jesus 

sobre o amor a Deus e ao próximo. A amizade implica em relacionamento íntimo uma vez 

que os amigos de Jesus são aqueles que se beneficiam do Seu amor. 

 A experiência de nosso Santo Pai Agostinho mostra uma variedade de amizades que 

vão desde os mais próximos até aqueles que ainda não nos envolvemos emocionalmente. Ele 

cristianizou a clássica compreensão da amizade, mostrando que a amizade é um dom e uma 

graça especial de Deus, fielmente mantida somente quando vivida em Cristo. 

 Neste dia de oração, esperamos e rezamos para que possamos aprofundar o espírito 

de amor e amizade de Santo Agostinho, carregando o fardo uns dos outros, pois não há 

maior consolo do que a lealdade e o afeto mútuo de bons e verdadeiros amigos. 

 

4. Salmodia 

 

Antífona: Vamos viver juntos em harmonia e amor, e honrar a Deus uns nos outros, porque 

vocês se tornaram o templo de Deus.  

 

Eclesiástico 6, 5-8; 14-17 

 

 Coro 1: Fala agradável multiplica amigos 

   E uma língua graciosa multiplica cortesias 

   Deixe aqueles que são seus amigos serem muitos 

   Mas deixe seus adversários serem um em mil. 

 

 Coro 2: Quando você ganhar amigos, ganhe-os por meio de provas 

   E não confie neles apressadamente 

   Pois há amigos que são assim quando lhes convém 

   Mas eles não o apoiarão em tempos difíceis.  

 

Coro 1: Amigos fiéis são um abrigo resistente 

   Quem encontra um encontra um tesouro 

   Amigos fiéis não tem preço 
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   Nenhuma quantia pode equilibrar seu valor. 

 

 Coro 2: Amigos fiéis são um remédio que salva vidas 

   E aqueles que temem ao Senhor os encontrarão 

   Aqueles que temem ao Senhor dirigem sua amizade corretamente 

   Pois assim como eles são, seus vizinhos também o são. 

 

 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

 Como era no princípio agora e sempre. Amém.  

 

Antífona: Vamos viver juntos em harmonia e amor, e honrar a Deus uns nos outros, porque 

vocês se tornaram o templo de Deus. 

 

5. Primeira leitura: João 15, 12-17 

 

Este é o meu mandamento, que se amem uns aos outros como eu lhes amei. Ninguém tem 

maior amor do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu digo. 

Já não lhes chamo servos, porque o servo não sabe o que o patrão está fazendo; mas chamei-

lhes de amigos, porque fiz saber tudo o que ouvi de meu Pai. Vocês não me escolheram, mas 

eu lhes escolhi. E lhes designei para irem e darem frutos, frutos que durarão, para que o Pai dê 

tudo o que pedirem em meu nome. Estou lhes dando esse mandamento, para que se amem uns 

aos outros. 

 

(Reflexão Silenciosa) 

 

6. Segunda leitura (escolha um dos seguintes textos) 

  

A. Ratio Institutionis, (Ordem de Santo Agostinho, 48)  

 

Realisticamente, podemos considerar a amizade um ideal. Mas não devemos esquecer que a 

amizade é apenas uma forma de amor, e a maioria de nossos relacionamentos acontecem em 

um nível diferente, com cada um deles tendo um valor próprio. Seria uma grande conquista se 

cada comunidade agostiniana possuísse um ambiente amoroso e convidativo e colocasse em 

prática o que Agostinho vê como o coração de todos: o desejo do bem-estar do outro (amor 

benevolentiae). Esse amor um pelo outro pode se concretizar de várias maneiras: conversem e 

riam juntos; troquem pequenos atos de gentileza; participem do prazer que os livros podem 

proporcionar; sejam sérios ou felizes juntos; discordem sem amargura, assim como às vezes 

alguém pode discordar de si mesmo, e com essa mesma discordância adicionar tempero à 

harmonia costumeira; aprendam com o outro e ensinem algo aos outros; sintam saudades dos 

ausentes e acolham calorosamente aos que voltam para casa (cf. Confissões IV, 8, 13). Isso 

leva em consideração que a verdadeira amizade só é possível em Deus. 

 

 

B. Papa Francisco, Fratelli Tutti, 180, 183 

 

Reconhecer que todas as pessoas são nossos irmãos e irmãs, e buscar formas de amizade 

social que incluam a todos, não é meramente utópico. Exige um empenho decisivo na 

conceção de meios eficazes para esse fim. Qualquer esforço nesse sentido torna-se um nobre 

exercício de caridade. Pois, enquanto os indivíduos podem ajudar os necessitados, quando se 

unem para iniciar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, eles entram no 
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“campo da caridade em seu aspecto mais vasto, isto é, o amor político. Isso implica trabalhar 

por uma ordem social e política cuja alma é a caridade social. Mais uma vez, apelo a um 

renovado apreço pela política “uma elevada vocação e uma das mais altas formas de caridade, 

na medida em que visa o bem comum”, 

O amor social permite avançar para uma civilização do amor, à qual todos somos chamados. 

A caridade, com seu impulso à universalidade, é capaz de construir um novo mundo. Não é 

mero sentimento, é o melhor meio de descobrir caminhos eficazes de desenvolvimento para 

todos. O amor social é uma força capaz de inspirar novas formas de abordar os problemas do 

mundo de hoje, de renovar profundamente desde dentro, as estruturas, as organizações sociais 

e os sistemas jurídicos. 

  

 (Reflexão Silenciosa) 

 

7. Preces Comunitárias 

 

Não há amor maior do que dar a vida por um amigo. Senhor, voltamos a Ti em nossas 

necessidades e pedimos Teu espírito de amor em nossa jornada para fortalecer nossa 

comunidade de amigos.  

 

A nossa resposta será: Ouve-nos, Senhor, nosso amigo. 

 

1. Pela Igreja para que seja sinal de amor e unidade ao mundo e a toda a criação 

de Deus, oremos ao Senhor. 

 

2. Pelos líderes mundiais, especialmente os nossos governantes, para que possam 

cuidar do bem-estar de seu povo, promovendo um relacionamento igual por meio da 

amizade com outras nações, oremos ao Senhor. 

 

3. Por todas as famílias, para que possam espelhar a relação da Sagrada Família 

de Nazaré, pela sua preocupação amorosa, atenção e assistência às necessidades dos 

seus familiares e vizinhos, oremos ao Senhor. 

 

4. Por nossas comunidades agostinianas e amigos de Santo Agostinho, para que 

possamos ajudar a elevar a vida dos órfãos, dos meninos de rua, dos sem-teto, dos 

desempregados, dos desesperados e daqueles que experimentam a humilhação na vida, 

oremos ao Senhor. 

 

5. Por todos nós, para que possamos encontrar verdadeiros amigos que nos 

aproximem de Deus e uns dos outros, oremos ao Senhor. 

 

Oração final: Deus amoroso, ouça Teu povo enquanto aceitamos Tua constante oferta 

de amizade. Que a nossa confiança e aceitação mútua produza o reino da justiça, paz, 

liberdade e amor. Amém. 

 

8. Oração do Pai-Nosso 

 

9. Oração agostiniana pelas vocações 

 

Comentarista: Oremos ao Senhor da colheita que chama homens e mulheres para o serviço 

no amor a Deus e a os irmãos. 
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Todos: Que todos conheçam a sua vocação e a viva com alegria. 

 

Comentarista: Oremos juntos 

 

Todos: Glória e louvor ao Deus, Verdade e Luz dos corações, pois guiastes teu povo pelos 

caminhos da santidade. Ajude aqueles que seguem os passos de Santo Agostinho a buscar a 

Deus, através do amor e adoração a Ti, e, a serem servos de Tua Igreja, como exemplo para 

outras pessoas fazerem o mesmo. Ilumine, homens e mulheres, a verem a beleza da vida 

comunitária no espírito de nosso Pai Santo Agostinho e os fortaleça em teu serviço, para que a 

obra que começaste, na plenitude dos tempos, seja levada à perfeição na plenitude da vida. 

Por Cristo Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Comentarista: Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho. 

 

Todos: Rogai por nós. 

 

 

10. Oração Final 

 

Deus de Amor, Tu fizeste a Santo Agostinho, pastor de toda a Igreja, testemunhar uma 

amizade, que só é de verdade, quando a unes pela caridade derramada no coração dos amigos, 

através do Espírito Santo. Pedimos que nos ajude a estender este amor e amizade a todos, 

especialmente àqueles que precisam de um amigo para se apoiar. Confiamos essa oração a 

Deus, por meio de Cristo, nosso amigo, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. 

Amém. 

 

11. Bênção Final 

 

+ O Senhor esteja convosco 

R. Ele está no meio de nós. 

 

+ A bênção de Deus Todo-Poderoso (+) Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e 

permaneça para sempre. 

R. Amém. 

 

ou: 

 

+ Que o Senhor nos abençoe, nos guarde de todo o mal e nos leve à vida eterna. 

R /. Amém. 

  

12. Canto Final     

 

 

 

 

Sugerido por: Colaboradores ISA da Região Ásia-Pacífico 

Tradução na língua Portuguesa: Fr. Arthur Vianna Ferreira, OSA 


