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sem sal nenhum! Quem anda com Jesus ganha tempero e tempera o 
mundo, dá gosto ao mundo e se conserva! Quem reza é sal! O que se 
espera de uma pessoa que segue Jesus? Que tenha mais luz... que seja 
mais iluminada... e que ilumine esse mundo escuro. Quanta gente sem 
luz nenhuma, hein? E quanta gente apagada! Quem anda com Jesus ganha 
luz e ilumina o mundo, clareia a vida e se orienta. Quem reza é luz!
 Às vezes ouço de alguém: “Padre, gosto tanto de vir à igreja, 
gosto tanto de Missa... não queria mais voltar para casa”. Se nós, cristãos, 
carmos trancaados na igreja, como o mundo haverá de ser 
temperado? É bom ir à Missa? É ótimo! Digo mais, é salutar! No entanto, 
melhor ainda é ir à Missa e depois viver a Missa no dia a dia, dando sabor e 
saber às realidades em que se vive. É bom estar na igreja? Com certeza! É 
a casa de Deus. Melhor ainda, é viver o Evangelho em casa, na escola, no 
trabalho, no trânsito, na política, iluminando as realidades em que se vive.
 A palavra de Jesus - sal da terra e luz do mundo - expressa bem a 
missão dos cristãos leigos. Assim sendo, onde você estiver, com quem 
estiver, fazendo o que for, testemunhe Jesus e a sua misericórdia: salgue, 
ilumine esse mundo! O sal, atirado ao alimento, some... A luz, uma vez 
acesa, se espalha. Deus quer você assim: misturado com todos, 
distinguindo-se no meio de todos pela fé e costumes cristãos.

Que Maria, aquela que pisa na cabeça da Serpente, passe à frente 
do nosso compromisso de cristãos no mundo. 
                              Com minha bênção sacerdotal e paterna,

Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio
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5ORAÇÕES ESCOLHIDAS A DEDO 

Revista Vencer na Oração  nº 209 - Janeiro de 2021

1. Oração pedindo as 

luzes de Deus
(São Francisco de Assis)

 Deus altíssimo e glorioso, vem 
iluminar as trevas do meu coração. Concede-
me, Senhor, a fé verdadeira, a esperança 
rme e a caridade perfeita. Concede-me o 
sentido penetrante e a clara visão necessária 
para cumprir tua santa vontade que não me 
poderia perder. Amém.
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2. Operai em mim,
 ó ESPÍRITO SANTO

(Beata Elena Guerra)
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3. Súplicas contra 
o poder das trevas 

(Ritual Romano de Exorcismo)
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 Senhor Deus, tende piedade de mim, vosso servo. Por causa da 
multidão dos perseguidores, tornei-me como um vaso despedaçado; 
libertai-me das mãos de meus inimigos e assisti-me, na vossa bondade, 
para que encontreis quem se perdera, restabeleçais a quem 
encontrastes e não vos separeis de quem restabelecestes, e assim eu 
vos possa agradar em tudo, pois reconheço que fui redimido por vosso 
poder. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.  
 Deus todo-poderoso, Vós fazeis habitar em casa os desampa-
rados e levais os vencidos à prosperidade. Vede minha aflição, e vinde 
em meu auxílio; vencei o perverso inimigo, a fim de que, afastada a 
presença do adversário, a liberdade se transforme em paz para mim. E, 
assim, retornado ao vosso terno amor, eu possa confessar que sois 
admirável, pois destes força ao vosso povo. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.
 Ó Deus, criador e defensor do gênero humano, que formastes o 
homem e a mulher à vossa imagem, e de modo mais admirável os 
recriastes pela graça do Batismo, olhai para mim, vosso servo, e atendei 
às  minhas  súplicas.  Fazei  brilhar no meu coração o esplendor da vossa 
glória para que, afastado todo o terror, medo e temor, com mente e 
espírito sereno, eu possa louvar-vos com os irmãos e irmãs na vossa 
Igreja. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.  
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4. REZANDO A SÓS, 
REZANDO COM TODOS

(Pe. Márlon Múcio, MSS)

Obrigado, Senhor, pelo dom da oração! O Senhor, que nos 
mandou, ao orar, fechar as portas do quarto (cf. Mt 6,6), é o mesmo que 
nos revela o poder da oração com os irmãos (cf. Mt 17,1-21). Jesus 
amado, que a minha casa seja tua casa, pois que eu sei que a tua casa 
- a Igreja - é também a minha casa. Rezando a sós, eu ganhe vontade 
de rezar com todos, na igreja. Rezando com todos, eu ganhe vontade  
de rezar a sós, no silêncio do meu quarto e no meu cantinho lá em 
casa. Rezando em casa, eu tenha cada vez mais vontade de estar aqui 
na igreja junto com os meus irmãos, partilhando a fé e a vida. Amém!
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5. Terço da Misericórdia

Revista Vencer na Oração - nº 209 - Janeiro de 2021

tende piedade de nós e do mundo inteiro.

No final (3x): 

Pela sua dolorosa Paixão, 
tende Misericórdia de nós e do mundo inteiro.   

No começo:

Nas contas pequenas: 

Nosso Senhor Jesus Cristo, 

Nas contas grandes:   

Pai-Nosso, Ave-Maria, Credo.

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,

em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro.  

a Alma e a Divindade de vosso diletíssimo Filho, 
Eterno Pai, eu vos ofereço o Corpo e o Sangue, 



10

Santo Tomás de Aquino, rogai por nós!
(festa 28 de janeiro)
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Vou confessar uma coisa: eu não sentia nada por 

Maria, Mãe de Jesus. A não ser dó dela, pelo fato de 

ela ter sofrido tanto, por conta de tudo que fizeram 

com o Filho dela. Mas com o livro, estou apren-

dendo a vê-la de uma forma muito diferente e a 

colocá-la à frente de tudo. E estou fazendo uma 

experiência e tanto! O senhor não vai acreditar: em 

tudo Nossa Senhora me ajuda e vai mesmo à 

frente, preparando tudo o que eu peço e apresen-

tando os meus pedidos a Jesus. É maravilhoso! 

Como Maria é linda... Agradeço ao senhor, por esse 

livro que com certeza foi feito com muito amor”.

Sônia Chiquito – Saltinho/SP

 “Embora eu seja católica desde que nasci, nunca fui ensinada a  

frequentar a Casa de Deus, e é com imensa satisfação que venho falar 

com o senhor, Pe. Márlon. Tudo está acontecendo por eu ter 

comprado o livro PODEROSA NOVENA MARIA, PASSA À FRENTE! 

Adquira você também, o Livro ‘’Poderosa Novena 
Maria, passa à frente!’’ do Pe. Márlon Múcio, MSS

“Eu não sentia nada 
por Maria...

“
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Roteiro: Pe. Márlon Múcio
Arte: Alvaro Torrecilhas
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QUANDO ACABA A ENERGIA                   

TODO MUNDO RECLAMA, NÃO É MESMO? 

SEM LUZ NINGUÉM ACHA NADA E CORRE 

O RISCO DE SE PERDER. POR ISSO, 

QUEM REZA É SAL DA 

TERRA E LUZ DO MUNDO.

E A LUZ, TIO PADRE?

F E L I Z   2 0 2 1 ! ! !

EU BEM QUE 

PREFERIA SER 

DOCE, MAS JESUS 

FALOU QUE 

A GENTE TEM 

DE SER SAL...

MARIANINHA, EU TAMBÉM GOSTO 

DE DOCES, MAS QUEM DÁ GOSTO 

AOS ALIMENTOS É O SAL.                    

JESUS NOS MANDOU SER                            

O TEMPERO DESTE MUNDO.



15
Entregamos
em todo o 
Brasil!

(12) 98252-8878
(12) 3624-6433 / 3624-6883

Mais que um livro, 
uma certeza!

Tudo pode ser mudado 
pela força da oração!

Adquira já o seu exemplar
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Taubaté São José dos Campos

Não importa o lugar, 
se comigo o Senhor está.
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