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A Primeira Oração de um Convertido 
Uma Oração Puritana 

 

 
Meu Pai, 
Eu nunca teria buscado minha felicidade 

   em teu amor, 
a menos que tu me tivesses amado primeiro. 

Teu Espírito me encorajou pela graça a buscar-te, 
 me fez conhecida tua reconciliação em Jesus, 
 me ensinou a obedecer-te, 
 me ajudou a tomar a ti por meu Deus 
    e porção. 
Possa ele me fazer crescer em conhecimento 
    e na experiência do teu amor, 
 e no andar em todos os caminhos para a glória. 
Bendito para sempre seja teu afeto paternal, 

o qual me escolheu para ser um dos teus filhos 
pela fé em Jesus: 

Te agradeço por dar-me o desejo de viver como teu filho. 
Em Jesus, meu irmão, tenho novo nascimento, 

contendo toda força, 
renovando toda graça. 

É por teu Espírito que te chamo Pai, 
 crendo em ti, te amando; 
Fortalece-me intimamente para cada propósito 
 de minha vida cristã; 
Deixa o Espírito me revelar continuamente meu interesse 
 em Cristo, 
 e abrir a mim as riquezas do teu amor nele; 
Possa ele permanecer em mim, 

para que eu possa conhecer minha união 
    com Jesus, 
 e entrar em comunhão constante com ele; 
Que eu possa, por teu Espírito, viver diariamente para ti, 
 regozijar-me em teu amor, 
 descobrir que ele é o mesmo para mim que para teu Filho, 
 e me alicerçar e fundamentar nisto 
    como uma casa sobre a rocha; 
Eu sei, porém pouco — 
 aumenta meu conhecimento de teu amor em Jesus, 
 mantêm-me diligente para atingir descobertas mais claras 
    deste amor, 
 de forma que eu possa encontrar sua abundância eterna; 
Magnífica teu amor por mim de acordo com a grandeza desse amor, 
 e não de acordo com meus desejos ou orações, 
 e qualquer que seja o aumento que tu deres,  
 que ele seja prenuncio de um maior amor a ti. 
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