
ORAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
"SEMENTE VIVA" 

 
Louvor a Ti, ó Pai, 
Criador do céu, da terra e da nossa vida, 
Tu cuidas de nós como teus filhos, 
nos amas infinitamente 
e enches de alegria nossos corações. 
 
Louvor a Ti, Filho: 
tornaste-te nosso irmão 
para compartilhar conosco as alegrias e tristezas 
e para mostrar que a verdadeira alegria 
Encontra-se em doar-se ao outro 
em plena obediência ao Pai. 
 
Louvor a Ti, Espírito Santo: 
Amor do Pai e do Filho, 
Tu enches nossos corações e os inundas de amor, 
e guias-nos à verdadeira alegria. 
 
Em muitos momentos da vida, ó Deus, 
nós experimentamos nossa pobreza e fragilidade 
mas o teu forte amor por nós nunca falhou, 
Tu transformaste toda a nossa tristeza em ledice. 
 
Não podemos guardar para nós esta alegria: 
queremos que cada homem do mundo 
possa conhecer este teu amor, 
o Único capaz de saciar a sede de seu coração, 
o Único capaz de doar a plenitude da alegria. 
 
 

 
 
 
 
Portanto, nós nos oferecemos a Ti como uma família, 
para tornar-nos, pessoalmente e em conjunto, 
instrumentos de teu amor e da tua alegria 
para cada homem que encontrarmos no nosso caminho. 
 
(Para quem faz a promessa) 
Portanto eu, ......................................................, 
juntamente com estes irmãos e irmãs que você coloca ao meu 
lado, 
Comprometo-me a testemunhar com a minha vida 
e proclamar com a minha boca 
que sozinho Tu é a fonte de alegria 
para que quem encontra a mim possa encontrar a Ti 
quem me escuta, possa escutar-Te, 
Quem acolho, possa sentir-se acolhido 
amado e abraçado por Ti. 
Eu, prometo anunciar, o teu amor de Pai, 
e tua Palavra que dá esperança 
a aqueles que quiseres fazer me encontrar, 
no poder do Espírito Santo. 
 
Maria, Estrela da Evangelização, 
com sua intercessão materna, 
me ajude a cumprir 
esta promessa que emito por um ano, 
diante de Ti, perante a esta Assembleia, 
juntamente com estes meus irmãos, 
de acordo com os Estatutos da Comunidade Semente Viva 
à qual desejo pertencer. 
 
Amém. 


