
As velas não podem rezar, mas podem coroar a
oração. De diversas maneiras acompanham-nos na
vida.

Cada vela representa um reflexo da luz que entrou
no nosso mundo obscuro através de Belém.

Como a luz da vela ilumina a escuridão que a
nossa existência se ilumine também através da
vida de Jesus que é uma mensagem para a nossa
vida.

A vela recorda-nos o baptismo, que foi o início da
nossa caminhada com Cristo e o chamamento
para a vida verdadeira, a vida eterna.

Oxalá conheçais cada vez melhor o sentido que a
luz tem em nossas vidas.
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Senhor
acendo uma vela.
Se calhar não sei exactamente como deveria rezar.
De certa forma esta vela é um pouco do que tenho
e um pouco do que sou.

Oxalá esta seja uma luz através da qual Tu me ilumines
nas minhas dificuldades e nas minhas decisões.
Oxalá seja um fogo através da qual Tu destruas
a minha maledicência e dela possam surgir
coisas boas e novas.
Oxalá seja o fogo através da qual aqueças
o meu coração e me ensines a amar.

Senhor,
eu já não posso mais ficar nesta igreja.
Com esta luz permanecerá aqui uma parte de mim
que Te quero oferecer.
Ajuda-me a continuar as minhas orações no meu ser
e no trabalho deste dia.
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Senhor, perante mim há uma vela.
Arde intranquila as vezes com uma chama pequena,
outras com uma chama grande.
Senhor, também eu estou muitas vezes intranquilo.
Oxalá encontre a tranquilidade em Ti.

Ela oferece-me luz e calor.
Senhor, oxalá também eu me converta
numa luz para o mundo.

A vela derrete em seu serviço.
Senhor, oxalá que eu me transforme
num/a servidor/a para o mundo.

Com esta vela posso acender outras velas.
Senhor, que eu possa assim contribuir
para que outras se iluminem.
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