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 Ó DEUS, GUIA-ME, PROTEGE-ME, 
ilumina a lâmpada do meu coração e faze 
de mim uma estrela brilhante. Tu és o Forte 
e o Poderoso.

 Ó TU QUE ESTÁS TE VOLVENDO A 
DEUS! Fecha teus olhos a tudo o mais e 
abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A 
Ele, exclusivamente, pede o que quer que 
desejes; d’Ele, exclusivamente, busca o 
que quer que busques. Com um olhar, rea-
liza Ele cem mil esperanças; num relance, 
cura cem mil doenças incuráveis; com um 
vislumbre, aplica um bálsamo em toda 
ferida; com um aceno, livra os corações 
dos grilhões do sofrimento. Assim Ele pro-
cede, e que recurso temos nós? Ele 
cumpre a Sua vontade; Ele ordena o que 
Lhe apraz. Assim, te é melhor curvares a 
cabeça em submissão, e colocar tua con-
fiança no Senhor Todo-Misericordioso.
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 Ó DEUS, REFRESCA E ALEGRA MEU 
ESPÍRITO. Purifica meu coração. Ilumina 
meus poderes. Em Tuas mãos confio todos 
os meus interesses. És meu Guia e meu 
Refúgio. Não mais se apossarão de mim a 
tristeza e a ansiedade, e sim, o contenta-
mento e a alegria. Ó Deus, jamais me entre-
garei à aflição, nem permitirei que os des-
gostos me atormentem ou as coisas desagra-
dáveis da vida me inquietem. Ó Deus, és 
mais meu amigo do que eu o sou de mim 
mesmo. Dedico-me a Ti, ó Senhor.

 Ó MEU SENHOR! Tu sabes que o 
gênero humano está cercado de pesares e 
calamidades, de aflições e desgostos. Toda 
provação ataca o homem e toda adversida-
de temível o assalta, como se fosse a inves-
tida de uma serpente. Não há abrigo ou asilo 
para ele salvo sob as asas de Tua proteção e 
custódia, Teu cuidado e amparo.
 Ó Tu, o Misericordioso! Ó meu 
Senhor! Seja Tua proteção, minha armadu-
ra; Tua preservação, meu escudo; minha 
humildade ante a porta da Tua unidade, o 
que me guarda; e Teu cuidado e defesa, 
minha fortaleza e morada. Preserva-me das 
sugestões do ego e do desejo, e guarda-me 
de toda moléstia, provação, dificuldade e 
sofrimento. 
  Em verdade, Tu és Quem protege, 
guarda e preserva; o Suficiente; e em verda-
de, és o Mais Misericordioso dos Misericor-
diosos. 

 TEU NOME É MINHA CURA, ó meu 
Deus, e a lembrança de Ti, meu remédio. 
Aproximar-me de Ti é minha esperança, e 
meu amor por Ti, meu companheiro. Tua 
misericórdia por mim é minha cura e meu 
socorro, neste mundo como no vindouro. 
Tu, em verdade, és o Todo-Generoso, o 
Onisciente, a Suprema Sabedoria.
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 Ó MEU DEUS! Ó TU QUE PERDOAS OS 
PECADOS! Tu que concedes dádivas e afastas 
as aflições! 
 Suplico-Te, verdadeiramente, que 
perdoes os pecados dos que abandonaram as 
vestes físicas e ascenderam ao mundo espiri-
tual. 
 Ó meu Senhor! Purifica-os das trans-
gressões; as tristezas desvanece-lhes e trans-
forma sua escuridão em luz. Permite que 
entrem no jardim da felicidade, se purifiquem 
com a água mais límpida e, no mais sublime 
monte, contemplem Teus esplendores.

 EU TE ADJURO PELO TEU PODER, ó 
meu Deus! Não deixes nenhum mal me 
sobrevir em tempos de provações e, em 
momentos de inadvertência, guia meus 
passos no caminho certo através de Tua 
inspiração. Tu és Deus; potente és para 
fazer o que desejas. Ninguém pode resis-
tir à Tua Vontade ou frustrar Teu Desíg-
nio.

O Báb
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 SENHOR! LASTIMÁVEIS SOMOS NÓS: 
concede-nos Teu favor. Somos pobres: dá-nos 
uma fração do oceano de Tua riqueza. Satis-
faze as nossas necessidades e livra-nos da 
humilhação, através de Tua glória. Todas as 
aves, como os animais do campo, recebem de 
Ti seu sustento diário, e todos os seres são 
objetos de Teus cuidados e de Tua mercê. 
 Não prives este frágil ser humano de 
Tua graça maravilhosa e, através de Teu 
poder, favorece com Tua generosidade esta 
alma desfalecida. 
 Dá-nos o nosso pão de cada dia e con-
cede Teu acréscimo nas coisas necessárias à 
vida, para que dependamos só de Ti, comun-
guemos inteiramente Contigo, prossigamos 
em Teu caminho e declaremos Teus misté-
rios. És o Todo-Poderoso, o Deus de Amor; és 
Quem provê a toda a humanidade.

 LEVANTEI-ME ESTA MANHÃ POR TUA 
GRAÇA, ó meu Deus, e parti de minha casa com 
toda a confiança em Ti e entregando-me a Teus 
cuidados. Faze descer sobre mim, pois, do céu da 
Tua misericórdia, uma bênção de Tuas mãos, e 
deixa-me voltar para casa em segurança, assim 
como me permitiste sair, sob Tua proteção, com 
meus pensamentos dirigidos constantemente a 
Ti. 
 Não há outro Deus senão Tu – Uno, Incom-
parável, Onisciente, a Absoluta Sabedoria.

 Ó TU BEM-AMADO DO MEU CORAÇÃO e 
de minha alma! Não tenho refúgio algum salvo 
a Ti. Nada menciono ao romper da aurora a não 
ser em Tua comemoração e louvor. Teu amor 
me envolve e Tua Graça é perfeita. Toda a 
minha esperança está em Ti.
 Ó Deus, concede-me uma nova vida a 
todo instante e confere-me a todo momento os 
sopros do Espírito Santo, a fim de que eu 
permaneça firme e constante em Teu amor, 
alcance a maior felicidade, perceba a luz mani-
festa e esteja sempre em um estado de tran-
quilidade e submissão. 
 Verdadeiramente, Tu és O que concede 
dádivas, O que perdoa, o Compassivo.
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