Modelos de Oração “Sarça Ardente”


O apelo da sarça ardente contém uma visão comum que terá muitas aplicações diferentes, consoante as diversas estruturas que lhe respondem, seja a Renovação
Carismática Católica, as paróquias, as dioceses ou cidades inteiras, os movimentos eclesiais e as comunidades novas, ou as diferentes igrejas e comunidades eclesiais. Abaixo, encontrareis diferentes modelos que podem ser aplicados desta forma aos contextos em causa e podem responder ao apelo de João Paulo II: “As nossas comunidades cristãs devem ser autênticas “escolas” de oração, onde o encontro com Cristo não se exprima só em pedido de auxílio, mas também em acção de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afecto ardente, até a uma verdadeira “loucura” do coração.” (NMI nº 33)

Vigílias de oração Sarça Ardente

As vigílias de oração e de intercessão Sarça Ardente podem durar 3 ou 4 horas ou toda a noite. O modelo sugerido aqui deve sempre permanecer aberto às mudanças, conforme o Espírito inspirar durante cada vigília.
1. 45 minutos a 1 hora de louvor
2. 30 minutos a uma hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento. É um momento para contemplar a Face de Jesus, para centrar n’ Ele os nossos corações 
e tudo recomeçar em Cristo. É um tempo para unir os nossos fardos e os nossos sofrimentos à Cruz de Jesus.
3. Intercessão: um momento de intercessão carismática no dom do Espírito Santo (utilizando a oração em línguas na sua forma de oração de intercessão, ver modelo 
“a b c” abaixo). Um pequeno ensinamento, sobre a oração de intercessão e sobretudo sobre o dom das línguas nesta forma de oração, pode ser dado neste momento. Se há um ensinamento o melhor é começar por um pequeno tempo de louvor seguido do ensinamento para continuar depois com um longo tempo de louvor e o tempo de intercessão. Podem ser utilizadas, durante este tempo, outras formas de intercessão que correspondam às diferentes espiritualidades dos grupos presentes.
4. Um tempo de oração pelas pessoas, oração carismática, habitualmente feita por grupos de três (de preferência utilizando a oração em línguas para interceder). 
Podem também ser utilizadas outras formas.
As vigílias de oração Sarça Ardente podem ser regionais, diocesanas ou para toda a cidade (pelo menos de 2 em 2 meses seria um bom ritmo). Não é um acontecimento evangelizador, implica sobretudo aqueles que estão já na Renovação Carismática.

Um simples modelo “ a b c “ para começar a intercessão carismática em línguas:
a. apresentar as intenções ao Pai em nome de Jesus
b. interceder com o dom das línguas até que a oração tenha um fim natural
c. orações de acção de graças e de bênção na fé. Acreditamos que o Espírito Santo sabe como rezar segundo a vontade do Pai por esta intenção (Rom 8, 26 – 28)
No grupo, uma pessoa deve orientar a oração. Se não é possível fazer adoração eucarística, podemos substituí-la por um tempo de louvor e de adoração rezando a partir da Palavra de Deus (p. ex. Salmos, Apocalipse 4 -5 )

Oração incessante noite e dia Sarça Ardente

A experiência da adoração incessante, noite e dia, do Santíssimo Sacramento, no contexto da iniciativa Sarça Ardente, presta-se bem para a Novena ou para o Tríduo de Pentecostes, assim como para as vigílias de oração durante a noite, para a oração durante assembleias ou ainda para as Casas de oração.
O desenvolvimento de base para uma adoração incessante diante do Santíssimo Sacramento propõe: quatro módulos, de duas horas, a repetir três vezes. Sugestão de temas para os módulos:

1. Silêncio – coração a Coração com Jesus – silêncio
2. Intercessão pelo Corpo de Cristo – Renovação da Igreja
3. Cura e reconciliação da Esposa de Cristo – Unidade dos Cristãos
4. Nova Evangelização e Conversão dos pecadores

Desta maneira os participantes podem ser repartidos por períodos de 2 a 4 horas, de cada vez com um animador ou uma equipe de animação. O primeiro módulo compreende normalmente duas partes: louvor e silêncio. Os módulos 2 a 4 compreendem três partes: louvor, adoração e intercessão.  

Modelo de uma Casa de Oração Sarça Ardente

Um exemplo, seriam os centros de adoração e de intercessão carismática a nível regional, diocesano ou de cidade. Damos, em seguida, o exemplo de uma casa de oração em Roma para a região do “Lazio”, instalada em 1997. Ela poderia ser um modelo de partida para estabelecer um centro de oração incessante noite e dia.

Organizar um centro de oração

1. Encontrar um lugar, de preferência uma capela onde a adoração do Santíssimo Sacramento seja possível
2. Um lugar geograficamente central seria melhor
3. Consoante o número de grupos e de pessoas comprometidas, fixar 5 ou 6 dias por semana ou menos
4. Fixar um período de tempo segundo as situações. Os grupos do “Lazio” vinham das 10.00 às 15.00 horas.

Organizar os grupos para o centro

Pode pedir-se a cada grupo carismático da região ou da diocese para enviar uma equipe de intercessores para participar, de acordo com o que for aprovado pelos coordenadores e as equipes regionais e diocesanas.
A situação ideal seria uma equipe de intercessores de 3 a 5 pessoas para cada grupo. O número de grupos participantes determinará quantas vezes cada grupo participará. Por exemplo numa região ou numa diocese com 70 grupos como o “Lazio”, as equipes de intercessores não viriam senão de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, consoante o número de dias e os tempos fixados cada dia e cada mês.

Possibilidades de organização:

a. Organizar um encontro com os pastores/coordenadores dos grupos de oração ou com a sua equipe pastoral para apresentar o projecto. Organizar “Escolas de oração” para os pastores e os participantes. Depois organizar um calendário de 3 a 6 meses com os tempos de intercessão para cada grupo ou equipe. 
b. Uma pessoa será responsável pelo calendário de oração e prevenirá os diferentes grupos, uma semana antes da sua vez, para lhes lembrar a data. Se, em caso de imprevisto, eles não puderem vir, podem ser substituídos por um outro grupo. Poderá ser enviada uma carta aos responsáveis das equipas uma semana antes para dar as informações gerais necessárias e especificar as intenções de oração. As vigílias de oração Sarça Ardente são também uma chave para o sucesso do modelo da Casa de oração. Descobrindo mais em profundidade como tornar-nos “Sarças Ardentes” de amor, revestidos de poder, para partilhar as graças de Pentecostes ao nosso mundo para que ele possa ser penetrado da “cultura de Pentecostes”, permaneçamos abertos a outra surpresas do Espírito Santo e às novas formas que Ele escolher para nos conduzir,

“E Deus não fará justiça aos seus eleitos que a Ele clamam noite e dia e fá-los-á esperar? Far-lhes-á justiça prontamente, Eu vo-lo digo. Mas o Filho do Homem, quando voltar, encontrará a fé sobre a terra?” (Luc 18, 7- 8)
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