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ORAÇÃO DE UM MINISTRO 
UMA ORAÇÃO PURITANA 

 
 
Ó MEU SENHOR, 
Que meu ministério não tenha somente a aprovação dos homens, 
 ou meramente conquiste a estima e as afeições das pessoas; 
Mas opera a obra da graça em seus corações, 
 chama os teus eleitos, 
 sela e edifica os regenerados, 
 e envia bênçãos espirituais sobre suas almas. 
Salva-me de presumir que sou muito e de buscar fazer minha vontade; 
Rega os corações daqueles que ouvem a tua Palavra, 
 que aquilo que é semeado em fraqueza possa germinar em poder; 
Faz com que, enquanto aqui, tanto eu quanto aqueles que me ouvem 
 vejamos a ti na luz especial da fé, 
 e, depois daqui, na chama da glória infinita; 
Torna cada sermão meu um meio de graça para mim mesmo, 
 e ajuda-me a experimentar o poder de teu amor agonizante, 
 pois teu sangue é bálsamo 
 tua presença é felicidade, 

teu sorriso é o céu, 
tua cruz é o lugar onde verdade e misericórdia se encontram. 

Considera as dúvidas e desencorajamentos de meu ministério 
 e livra-me de considerar-me importante; 
Suplico perdão pelos meus muitos pecados, omissões, infirmezas, 
 como homem, como ministro; 
Envia tuas bênçãos sobre meu trabalho fraco e indigno, 
 e sobre a mensagem da salvação entregue; 
Esteja com teu povo, 
 e que tua presença possa ser a porção deles e a minha. 
Na pregação, que minhas palavras não sejam meramente elegantes e educadas, 
 meu raciocínio polido e refinado, 
 meu desempenho não seja débil e sem tato, 
 mas que eu possa exaltar a ti e humilhar os pecadores. 
Ó Senhor de poder e graça, 

todos os corações estão em tuas mãos, os acontecimentos à teu dispor,  
 imprime o selo da tua toda-poderosa vontade sobre meu ministério. 
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