
Ordem 
dos

 Agostinianos Recoletos

Orações 
para o 

Capítulo Geral

www.agustinosrecoletos.com

NO ANO DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA
ORAÇÃO PELO CAPÍTULO GERAL

FAZE, SENHOR:
que o Jubileu Extraordinário da Misericórdia
inaugure em nossa Ordem um tempo novo,
que se abra para nós a Porta de tua Graça,
e não cessemos de admirar o horizonte imenso da esperança;
que na reestruturação não enxerguemos apenas as montanhas 
que possam impedir nossa passagem,
mas a oportunidade de explorar, conduzidos por tua mão,
novas e maravilhosas rotas.

Prepara-nos
para o próximo Capítulo Geral.
Faze-nos dignos de nossa história,
de nossos santos.

Dá-nos
que confiemos só em ti;
que tenhamos vida pessoal impregnada de tua Misericórdia.
Dá-nos
vida de comunidade,
fundamentada na Misericórdia pelos irmãos.
Dá-nos
generosidade, discernimento e acerto
para entregar-nos à missão comum
de contagiar tua Misericórdia.

Dá-nos o que ordenas
e ordene o que queiras,
pois toda nossa esperança
está em tua grande Misericórdia.
AMÉM.



Orações para O CapítulO geral

1- Senhor, que prometestes que onde dois ou três estivessem reuni-
dos em vosso nome, ali estaríeis no meio deles,
- rogamos que estejais presente em nosso Capítulo Geral, para que 
tudo quanto nele se realize, seja feito em vosso nome e contribua 
para o bem da Ordem e da Igreja.

2- Senhor, que vivificais vossa Igreja com o fogo do vosso Espírito 
e a dirigis com vossa luz, 
- fazei que todos os membros de nosso Capítulo Geral estejam an-
imados pelo amor do mesmo Espírito, a fim de que realizem tudo 
segundo a vossa vontade.

3- Senhor, nosso Deus, fazei que nosso Capítulo Geral atenda com 
humildade aos sinais dos tempos,
- e busque confiadamente vossa vontade, sob a direção do Espírito 
Santo.

4- Visitai, Senhor, com vossa graça a nossos religiosos capitulares,
- iluminai-os com vosso Espírito e revesti-os de vossa força.

5- Iluminai, Senhor, a nossos religiosos capitulares,
- para que com toda sabedoria e prudência, tomem as decisões que 
nossa Ordem necessita.

6- Derramai, Senhor, vossa graça sobre nossos religiosos capitu-
lares, 
- sugeri-lhes o que devem dizer, revelai-lhes o caminho por onde 
devem andar e concedei-lhes a ajuda no que fazer.

7- Senhor, que dispondes as coisas com sabedoria e moveis os 
corações com suavidade,
- infundi vosso Espírito na assembleia capitular para que encontre 
o caminho da autêntica renovação.

8- Senhor, que nos chamastes à vocação agostiniana para buscar-
vos em comum,
- que os capitulares e todos os membros da Ordem, oremos e 
trabalhemos para que o projeto de vitda e missaõ, eleições e 
nomeações do Capítulo sejam expressão de vossa divina vontade.

9- Ó Deus, que sois o único fundamento de nossa esperança,
- encomendai o cuidado especial de nossa Ordem a um irmão que, 
com vossa ajuda, a faça progredir no serviço de vossa Igreja.

10- Senhor, que conheceis os corações de vossos filhos, 
- concedeinos um Prior Geral que, segundo o coração de nosso pai 
Santo Agostinho, sirva santamente a seus irmãos.

11- Senhor, que nos mandastes amar-vos uns aos outros, 
- enviai vosso Espírito sobre os capitulares para que elejam um 
Prior Geral que nos guie à verdadeira unidade na caridade.

12- Senhor, que vivificais a vossa Igreja com a força e os dons do 
vosso Espírito e a renovais sem cessar a cada dia,
- que nosso Capítulo Geral seja para todos os religiosos da Ordem 
um chamado a serem mais fiéis à nossa vocação de consagrados.


