
ORAÇÃO DO AMANHECER 

Amanhece e a luz intacta desta aurora 
dá lugar a um novo dia. 
Abro a varanda dos meus olhos e 
contemplo, 
como se fosse a primeira vez, 
o imenso livro da Vida 
que tu escreveste, Senhor, com mão 
prodigiosa. 
E irrompem de novo nos meus olhos 
os sonhos mais ousados. 
E floresce de novo a esperança 
Apesar da fragilidade dos meus passos. 
 

Vêm-me à memória nomes indeléveis 
que estão gravados no mapa dos meus 
dias:  
Mambré, Belém, Nazaré, 
Cafarnaum, Jericó, Caná, o poço de Siquén,  
A fonte de Siloé... 
Lugares agradáveis onde homens e 
mulheres 
de outros tempos experimentaram a tua 
presença 
como um prodígio inesperado 
e as pegadas dos seus passos  
abrem sendas e caminhos para novos 
horizontes. 
 

O meu coração, Senhor, nesta primeira 
hora, 
acelera o seu ritmo e enlouquece de 
gratidão. 
Abro as mãos e acaricio a vida lentamente. 
E outras mãos estendem-se para apertar as 
minhas. 
É possível o milagre do encontro, 
é possível reconhecer todos os rostos 
e dar um novo nome a esse olhar 
que me interroga e, ao mesmo tempo, 
enxuga as minhas lágrimas murchas 
com o lenço da sua fé. 
 

 

 
É possível saborear a vida como uma fruta 
saborosa 
que cresce na árvore dos meus sonhos. 
 

Não estou sozinho nesta viagem 
há pegadas e sinais indeléveis 
que iluminam o caminho e tornam-no mais 
suportável 
com o peso dos dias. 
 

Jesus, o carpinteiro de Nazaré, 
o teu Filho predileto, 
dá-me também a mão e a sua força 
sanadora e 
reverdece a minha vida, apesar de tudo. 
 

As ruas começam a povoar-se, 
cresce o desejo e irrompe a vida durante as 
primeiras horas. 
Desci a rua e na Praça Maior estão todos 
e eu com eles para tornar possível que este 
sol recém-nascido 
aqueça o coração desta Terra, Mãe e Irmã. 
 

Concede-me, Senhor, no início deste novo 
dia, 
preparar o meu coração. 
Peço-te pelo teu Filho Jesus, o Nazareno 
Solidário. Amén. 
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