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Primeiro dia

“NÃO EU, MAS DEUS”

Oração inicial:

Santíssima Trindade, Pai, Filho e 
Espírito Santo, eu vos agradeço todos 
os favores, todas as graças com que en-
riquecestes a alma do Bem-aventurado 
Carlo Acutis durante os 15 anos que pas-
sou nesta terra, e, pelos méritos deste tão 
querido Anjo da Juventude, concedei-me 
a graça que ardentemente vos peço... 
(faça o pedido da graça que deseja).

Leitura bíblica: 1Ts 4,1-3

Enfim, irmãos, nós lhes pedimos 
e encorajamos no Senhor Jesus: vocês 
aprenderam de nós como devem viver 
para agradar a Deus. Vocês já vivem as-
sim, mas devem continuar progredindo. 
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Porque vocês já conhecem as instruções 
que lhes demos da parte do Senhor Jesus. 
Esta é, pois, a vontade de Deus: a santi-
dade de vocês.

Meditação:

Reduzir o cristianismo a qualquer 
outra coisa que não seja a relação pes-
soal com Jesus Cristo significa sempre 
centrar a vida no “eu”, e não em “Deus”. 
Correr o “risco” de viver a verdadeira 
aventura da fé tem de significar sempre 
um “descentrar-me” de mim próprio 
e dar lugar a Deus. Deixar que seja ele 
a conduzir a minha vida, que seja ele a 
trazer surpresas e aventuras para o meu 
dia a dia. Carlo continua aquela frase, 
dizendo: “A santidade não é um proces-
so de soma, mas de subtração: menos eu 
para deixar espaço a Deus”.

A santidade realiza-se sempre no hoje 
da nossa vida. Aceitar, abraçar, viver e 
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caminhar o projeto de Deus para nós é já 
santidade.

Oração final:

Deus Pai de Misericórdia, elevai à gló-
ria dos altares este vosso Bem-aventurado 
Carlo Acutis, a fim de que, por ele, vós se-
jais mais glorificado. Dai-nos chamar de 
Santo este que em tudo viveu a vossa von-
tade e, pelos seus méritos, concedei-me a 
graça que ardentemente desejo.

Amém.

Rezam-se: 5 Pai-Nossos, 5 Ave-Marias 
e 5 Glórias ao Pai, em honra dos 15 anos 
de vida do Bem-aventurado Carlo Acutis 
nesta terra.

Acompanhe a meditação 
de hoje pelo YouTube


