Bênção do Ano Novo
Oração das Horas 

Pe. Sérgio Luiz e Silva, CSsR.
Cada hora representa o ritmo auspicioso que você, fiel a Deus,
pode experimentar a cada dia, pelo ano todo.
Muito maiores são as comunicações divinas,
mas foram estas que me inspiraram como bênção para seu dia.
Não quero limitar. Quero convidar você a expandir-se!
À zero hora: um novo dia, carregado de promessas, está preparado para mim.
À uma hora: sou iluminado para responder, em luz, a tudo que sobrevir nesse dia.
Às duas horas: acolho o vigor que vem às minhas células para me revitalizar.
Às três horas: o escudo divino me defende contra todos os ardis da escuridão.
Às quatro horas: o Anjo de Deus, companheiro de todas as horas, vela por mim.
Às cinco horas: minhas energias internas são renovadas pela força divina.
Às seis horas: meu ser desperta, como o sol irrompe na escuridão.
Às sete horas: minha mente é munida da lucidez que discerne e decide.
Às oito horas: sou capacitado a agir com destreza em cada situação.
Às nove horas: meus passos são guardados de todos os tropeços e, se cair, logo me levanto.
Às dez horas: o sustento da Providência do Alto se manifesta no que eu precisar.
Às onze horas: o frescor do vento do Espírito suaviza o ardor das aflições.
Às doze horas: com Maria, elevo meu espírito ao Eterno e de suas mãos recebo graça e luz.
Às treze horas: deleito-me no Amor de Deus que penetra todo meu ser.
Às quatorze horas: faço circular a vida, partilhando o que tenho e sou.
Às quinze horas: sou lavado pelas torrentes de misericórdia que jorram do Coração de Jesus.
Às dezesseis horas: permaneço firme na fé, ainda que tribulações me assolem.
Às dezessete horas: inclino-me em reconhecimento e adoração pelo que Deus é e faz.
Às dezoito horas: saúdo, com o Arcanjo Gabriel, a doce Senhora minha, Maria.
Às dezenove horas: Provo do descanso d’Aquele que me diz: “Descansa em mim!”
Às vinte horas: sou nutrido com todos os recursos que preciso para prosseguir.
Às vinte e uma horas: o cuidado de Deus trata meu corpo e minha alma.
Às vinte e duas horas: revejo meu caminho e peço perdão pela falta de atenção.
Às vinte e três horas: agradeço pelas bênçãos e suplico proteção.
Às vinte e quatro horas: receptivo me coloco para o que o dia seguinte me apresentar.
E agradeço: MUITO OBRIGADO!

