
LEVANTA-TE E ANDA 

«Eu te ordeno - disse ao paralítico: levanta-te, pega no 
teu catre e vai para tua casa.» (Mc 2,12) «Não tenho 
ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou: Em nome 
de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!» E, 
segurando-o pela mão direita, ergueu-o». (Atos 3,6-7) 

Queria dizer-te agora que tu és importante 
para Deus. Tu és uma pessoa única, 
irrepetível, singular. Em toda a história da 
humanidade nunca houve, nem haverá uma 
outra pessoa como tu. Tu existes porque 
Deus pensou em ti, ama-te. Antes de ser 
filho dos teus pais, tu já eras um filho 
amado de Deus. 

Tu és precioso aos olhos de Deus. Tu és 
valioso para Ele. É por isso que o Pai 
enviou ao mundo o Seu Filho Jesus Cristo; 
é por isso que Jesus, o Filho bendito de 
Deus Pai, aceitou deixar o Céu, e vestir a 
nossa natureza humana. Foi para se tornar 
teu irmão e teu salvador. Pagou com o 
preço da Sua vida divina o perdão de todos 
os teus pecados, para te dar a plenitude da 
vida. 



ORAÇÃO 

Obrigado meu Senhor, meu Pai e meu Deus. 
Obrigado porque me fizestes existir,  
obrigado pelo dom da vida;  
obrigado porque pensaste em mim,  
antes da criação do mundo.  

Quero louvar-Te e agradecer-Te  
porque em Jesus, teu Amado Filho,  
pelo Batismo, sou um teu filho, 
um filho muito amado  
e pertenço a Tua família, a Igreja.  

Obrigado por tudo o que sou:  
obrigado pelas minhas mãos que podem fazer o 
bem, pelos meus pés que me levam até o irmão, 
pelo meu coração que sente as suas dores,  
pela minha inteligência que ilumina todo o meu 
ser, pela minha liberdade que me faz grande, 
parecido contigo, obrigado pela minha vontade 
que determina o meu agir, obrigado porque tudo 
é dom do teu Amor Infinito. 

Quero louvar-Te e bendizer-Te,  
meu Senhor e meu Deus,  
porque sendo uma simples criatura humana,  
sou a maior de todas as Tuas obras,  
ainda mais, porque sou teu filho amado.  

Obrigado pelo Teu amor eterno.  
Reconheço que és o meu Pai;  
assumo hoje, de novo, esta paternidade 
maravilhosa e quero viver como Teu filho. 

Perdão meu Pai por tantas vezes não ter 
reconhecido o grande valor da minha vida; 
perdão por ter desprezado tanto o Teu amor; 



perdão, porque, como o filho pródigo, optei para 
viver como um mendigo, esquecendo-me de que 
sou um filho de Rei. 

A partir de hoje, não quero mais voltar para 
trás, meu Deus e meu Pai, quero viver como filho 
Teu, quero ser a expressão da tua glória e sinal 
visível do Teu imenso Amor. 
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