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Apresentação

Em anos recentes, tive a meu cargo a seguinte
secção da revista Mensageiro do Coração de Jesus:
«Oferecer o dia – Entregar a noite». Aqui apresentei
simples orações para ajudar os leitores (e o autor)
a pôr na nossa vida quotidiana uma dedicatória a
Deus, dando uma dimensão divina de salvação à
discreta normalidade dos nossos dias.
Como estas orações, na sua maioria, têm a ver
com o tempo em que foram apresentadas, ordenei-as pelos meses no curso do ano. Na primeira parte
deste livro coloquei as orações que dizem respeito ao
«oferecer o dia», e na segunda as referentes ao «entregar a noite». Acrescentei um apêndice com algumas
fórmulas de oferecimento.
Para que a prática do oferecimento do dia não seja
mero ritualismo, mas autêntico ofertório de salvação, na introdução apresento algumas ideias na linha
da espiritualidade da entrega de nós próprios a Deus,
com tudo o que é a nossa vida quotidiana, o que inclui naturalmente a oferta àqueles que na nossa vida
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são reais presenças de Jesus Cristo. Nesta introdução,
aproveito o fundamental de uma conferência que fiz
em Fátima, a pedido do Santuário, na preparação do
centenário das Aparições de Nossa Senhora.
As orações que apresento têm uma formulação
literária própria, pois era imprescindível usar palavras, mas experimentei rezar o que escrevi, sempre
num tom de proximidade e ternura, de intimidade
familiar. Haverá outro modo de dialogar com Deus,
nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, com o Espírito
Santo que nos habita, com Maria, Mãe de Deus e de
todos nós?! A nossa oração precisa de cultivar o clima
em que «um amigo fala com outro amigo», como
recomenda Santo Inácio, crescendo sempre em familiaridade para podermos ser, como nos aponta Santa
Teresa de Jesus, «amigos fortes de Deus». E o Apostolado da Oração, renovado e recriado, deseja ser «um
caminho quotidiano de intimidade com Jesus».
Cada «oferecer o dia» termina sempre com a recordação de nos unirmos às intenções que o Santo
Padre nos propõe para a oração e vida de cada mês.
O Papa Francisco, repetidamente insiste para que rezemos por ele, pelas suas intenções e pela missão de
pastor da Igreja universal. É um explícito ato de fé
no poder da oração, tão sublinhado por Cristo no
seu Evangelho. Como afirmou Santo Agostinho, «a
oração é a força do homem e a fraqueza de Deus».
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Estou certo que os nossos dias e noites oferecidos
a Deus serão muito mais nossos e amorosos. Assim
glorificaremos o Senhor do Céu e da terra e daremos
qualidade humano-divina à simplicidade do nosso
viver quotidiano.
Manuel Morujão, s.j.
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janeiro

Oferecer o dia a Deus Omnipotente
e Omniamoroso
Um ano novo está a começar
e não o quero viver fechado em mim, com avareza.
Em cada dia que passa, vou gravar esta dedicatória:
Deus Omnipotente e Omniamoroso,
este meu dia é todo para Ti, que tudo me dás:
o sol e a lua, a família e os amigos,
as árvores e as flores, a alegria e o gosto de viver…
Ofereço-Te sobretudo o meu coração
para que saiba amar como o Coração de Jesus.
Não quero ficar com nada para mim,
encerrado no cofre do meu egoísmo.
Tu, Senhor, és o meu Tudo!
Quanto mais for teu, mais serei de todos
os que precisarem de mim.
Uno-me às intenções do Santo Padre Francisco,
que muitas vezes nos pede para rezarmos por ele,
sempre solícito pelo maior bem da Igreja e do mundo.
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