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Abre-te! 

Leia: Mc 7, 31-37. 

Nós Te agradecemos, Senhor, porque pelo Batismo fizeste de cada um de nós 

um Profeta, um anunciador da Tua Palavra. 

Jesus, Tu que és o grande Missionário, que vieste anunciar e semear o Reino 

de Deus na Terra, ajuda-nos a ser Missionários da Tua Palavra. Ajuda-nos a 

anunciar e construir o Teu Reino. 

Tu que fizeste acompanhar o anúncio do Reino com tantos sinais e prodígios, 

que realizaste tantas curas, milagres... cura-nos para que possamos cumprir a 

missão que nos deste: Quando Te trouxeram aquele surdo que gaguejava, Tu 

tocaste as orelhas dele com os dedos e a língua com Tua saliva, ergueste os 

olhos para o Céu em atitude de oração, suspiraste profundamente cheio de 

compaixão e ordenaste em aramaico: “Ephphatha!” (= Abre-te!). 

“Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu e falava 

corretamente” (Mc 7, 35). Estava curado. 

Também nós no Batismo recebemos esta mesma ordem: “Ephphatha” (Abre-

te!). Abriste os nossos ouvidos e soltaste as nossas línguas para que 

escutássemos, vivêssemos e fizéssemos ressoar para os outros a Tua Palavra. 

Fomos “curados” também e essa nossa “cura” nos fez “crentes” e profetas. 

Faze fluir em nós agora a graça do Batismo. Infunde em nós o poder do Teu 

Espírito. 

Prepara-nos para a missão que nos confiaste. Encoraja-nos. Derrama do alto o 

Teu poder, faze vir sobre nós o Teu Espírito Santo agora para que sejamos 

cheios do Teu poder como o foram os Apóstolos no cenáculo. 

Vem, Espírito Santo, vem em nome de Jesus, vem nos santificar, nos animar, 

vem liberar em nós a Tua força e o Teu poder, vem revestir-nos com os Teus 

dons. Dá-nos a Tua força e desassombro para testemunharmos a nossa fé e, se 

necessário for, até com a nossa própria vida. 

Vem, Senhor, mergulha-nos na Tua Misericórdia. Amém. 

 


