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O que é a Oração e Missa das lidas Terminadas?

O povo de Israel estava no exílio da Babilônia, longe de sua terra e de sua casa. O desânimo
tomava conta de muitas pessoas. Abatidas, perdiam a esperança de que voltariam a Israel e,
pior, perdiam a esperança em Deus. O Senhor, então, envia o profeta para consolar o seu povo e
dar-lhe um novo ânimo. De fato, a promessa do Senhor se cumpriu na vida daqueles homens e
mulheres. É neste contexto que foi escrito o chamado livro do “segundo Isaías”, a saber os
capítulos 40 a 55.

Diante das tribulações, muitos pensam que já não conseguirão solução para os seus problemas e
já entram com a semente da derrota no Ano Novo. A Oração e Missa das “Lidas Terminadas”
(expressão que brota das Escrituras) são um convite para atualizarmos a promessa de Deus em
nossas vidas e uma comunicação de graça a retomarmos o ânimo, na certeza de que Deus está
no controle concreto de nossa história.
É um importante passo na fé que você deveria dar. Escreva o que lhe atormenta e entregue
confiante ao Senhor, fazendo a oração e participando da Santa Missa.

Oração das Lidas Terminadas 2017
“Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus.
Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto:
SUAS LIDAS ESTÃO TERMINADAS!...”
Is 40, 1-2a

Pai! Sei que, mesmo em meio às tribulações que eu tenha vivido neste ano, teu amor fiel e
zeloso me acompanhou e sustentou, me ergueu do chão e colocou de pé, firmou minha
esperança e me socorreu. Reconheço teu contínuo amparo, que sempre cuidou de mim. Por
todas as bênçãos recebidas, te agradeço com toda sinceridade de meu coração.
Um dia, o Senhor Jesus, sabendo que sua hora chegara, confirmando seus irmãos na fé, disse:
“Referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições.
Coragem! Eu venci o mundo” (Jo 16, 33). Confiando nesta provisão de consolação e força,
entrego-te todas as lutas, problemas e aflições que vivenciei neste ano.

Se amarras ficaram em mim, sejam desfeitas, em nome de Jesus.
Se nós embaraçam minha vida, sejam desatados, em nome de Jesus.

Se realidades mentais ou emocionais me prendem, sejam quebradas, em nome de Jesus.
Se existe algo que me impeça de viver plenamente teus
planos maravilhosos para o Novo Ano, seja cortado, em nome de Jesus.
Se armadilhas estão preparadas para mim, sejam desfeitas, em nome de Jesus.
Assim recebo, assim declaro, contando sempre com a amorosa intercessão da Mãe do Perpétuo
Socorro.
Mãe Santíssima, socorrei-me! (3x)

Da fonte de tua graça, recebo, em meu nome e em nome de todos os meus, a proclamação do
profeta Isaías:
SUAS LIDAS ESTÃO TERMINADAS!
Na unção do Espírito Santo, profetizo esta Palavra em
todas as áreas da minha vida:
MINHAS LIDAS ESTÃO TERMINADAS,
EM NOME DE JESUS! (3x)
Eu entrego, eu confio, eu espero! (3x)***********

* No sábado, 30 de dezembro, às 18h30, traga por escrito
– para ser entregue diante do Altar – as lutas, dificuldades, tribulações pelas quais você passou
nesse ano e participe da MISSA DAS LIDAS TERMINADAS, na Igreja da Glória.
Neste dia, você receberá a
“Oração de consagração dos PROJETOS E PEDIDOS do ANO NOVO”.

* No domingo, 31 de dezembro, às 16h30, participe da
MISSA DE CONSAGRAÇÃO DOS PROJETOS E PEDIDOS 2018.

