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Assim como Nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, orou para que todos os que O
seguem tenham luz em si mesmos, assim também novamente nos dedicamos, aqui, ao
objetivo da Irmandade, a divulgação do Reino de Cristo entre os homens. Alcançamos
este objetivo mediante o poder de Deus. Acendamos, portanto, a luz da Oração.
Acende-se uma das velas.

O Princípio de Oração é orar diariamente pela divulgação do Evangelho de Cristo entre
os homens e pelas bênçãos de Deus sobre o trabalho da Irmandade.
Para sermos dignos deste poder, cabe-nos comparti-lo com os outros. Acendamos,
portanto, a luz do Serviço.
Acende-se a outra vela.

O Princípio de Serviço é fazer pelo menos um esforço especial cada quinzena, para
que alguma pessoa se sinta mais perto de Cristo, por meio de sua Igreja.
Durante um minuto, peçamos a Deus, em silêncio, que nos abençoe e nos ajude na
observância destes princípios e na execução de nosso objetivo.
Um minuto de silêncio.

O Senhor seja convosco.
E com teu espírito.
Oremos.
Senhor, tem piedade de nós.
Cristo, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade de nós.
O nosso auxílio está em o nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Bendito seja o nome do Senhor.
Desde agora e para sempre.
Outorga a tua graça, ó Pai eterno, a estas tuas servas, agora na tua presença, a fim de
que elas fielmente prossigam no caminho da Cruz e levem nos seus corações a
imagem de Jesus crucificado. Faze-as conformar-se alegremente com a tua divina
vontade, de modo que, sendo modeladas pela morte que trouxe a vida, possam
renunciar os desejos pecaminosos da carne e viver de acordo com o espírito e retidão,
mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
O Senhor vos conceda poder e fidelidade, bondade e paciência, a fim de que, tendo
esperado a consolação de Israel, possais finalmente regozijar-vos naquele grande dia
em que os remidos do Senhor, com grande júbilo, verão a sua face. Amém.

