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Escolho um texto bíblico. Defino 
a duração da oração. Busco um 

LUGAR tranquilo e agradável que 
ajude a me concentrar.

Encontro uma boa POSIÇÃO 
corporal.

Faço SILÊNCIO interior 
e exterior. RESPIRO 

lentamente, suavemente. 
Tomo CONSCIÊNCIA de 

que estou na PRESENÇA de 
DEUS. Faço com devoção o 

sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor 
para que todos os meus desejos, 

pensamentos e sentimentos 
estejam voltados unicamente 

para o seu louvor e serviço. Peço 
a GRAÇA que verdadeiramente 

DESEJO receber de DEUS.

LEIO o texto devagar, saboreando 
as palavras que mais me “tocam”. 

REFLITO por que esta frase, 
palavra, ideia me chama a 

atenção. CONVERSO com Deus 
como um amigo: falo, escuto, peço, 

louvo, pergunto, silencio,  
seguindo os sentimentos 

experimentados na oração.

Recordo o meu ENCONTRO 
com DEUS. Anoto o que foi 
mais importante na oração: 

o texto mais significativo 
(palavras, frases e imagens); os 
pensamentos predominantes; 

os questionamentos; os 
sentimentos de consolação ou 
desolação; se houve apelos e 
como me senti diante deles.
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Fraternidade e  
superação da Violência

Neste mês, em comunhão com a Igreja, através 
da Campanha da Fraternidade 2018: “Fraternidade e 
superação da violência”, somos chamados e chamadas 
a rezar sobre as inúmeras violações que assolam  
nossa sociedade. O Papa Francisco, em sua mensagem 
para a quaresma deste ano, alerta para o risco de  
termos nosso coração resfriado, e explica que “O 
que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância 
do dinheiro, raiz de todos os males (1 Tm 6, 10);  
depois dela, vem a recusa de Deus e, consequente- 
mente, de encontrar consolação n’Ele, preferindo a 
nossa desolação ao conforto da sua Palavra e dos  
Sacramentos. Tudo isto se permuta em violência 
que se abate sobre quantos são considerados uma 
ameaça para as nossas ‘certezas’.” Sendo a quaresma, 
este tempo litúrgico que inspira transformações e 
profundas conversões, façamos o esforço de sermos 
mais conscientes: tentemos compreender a violência 
não apenas como os atos ou comportamentos 
explícitos do uso e abuso da força, que nos causam 
medo e pavor, mas antes, como um processo, 
como toda e qualquer violação da cidadania ou 
humanidade de alguém. É preciso que tenhamos 
em mente que a violência é um fator estrutural de 
nossa sociedade, que permeia e organiza toda a nossa 
vida cotidiana, gerando e perpetuando inúmeras 
violações. Vivemos uma realidade organizada de 
forma punitivista, injusta, persecutória, vingativa,  
e somos chamados e chamadas pela Igreja, através  
do seguimento de Jesus e de seus princípios, a 
promover a paz, a fraternidade e o amor, para que os 
corações permaneçam aquecidos e para que todos e 
todas sejam verdadeiramente irmãos.

Oração preparatória  
para todos os dias 
Senhor, que todos os meus 

pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.



Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor,  
fazei-nos semeadores  

de Vossa paz.

Roteiro de Oração  
na Vida Diária

PRIMEIRA SEMANA
A cultura da violência

Estamos imersos em uma lógica que organiza 

a vida cotidiana por meio de inúmeras e sutis 

violações, que nos assaltam a consciência, nos 

roubam a perplexidade diante do absurdo e, por 

fim, nos levam a reproduzir violências sem que 

consigamos ao menos perceber. Somos chamados e 

chamadas a lançar um olhar atento às singelezas da 

sociedade que nos cerca, percebendo o modo como 

estão organizadas as relações de poder, os principais 

interesses, as violências que são banalizadas e 

tornadas naturais. Quais valores essa sociedade 

tem plantado e cultivado? Quais frutos temos 

colhido? Como isso impacta nossa existência, nosso 

olhar, nossas ações? A espiritualidade cristã implica 

um compromisso com a vida, um olhar crítico 

diante das contradições que movem a sociedade, 

a nossa Igreja e nosso próprio proceder. Inspirados 

no Cristo, homem pobre e marginalizado, somos 

exortados a construir um Reino de paz e justiça, 

iniciado a partir da subversão diante da violência 

estrutural que permeia nossa cultura, e isso só é 

possível, quando somos conscientes das diferentes 

violações cotidianas, quando nos esperançamos 

e buscamos semear um novo dia: de paz,  

amor e misericórdia.

D
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Jr 7, 23 - 28  
“Esta é a nação que não 
escutou a voz do Senhor,  
seu Deus, e não aceitou 
correção. Sua fé morreu.”

Dt 4, 1. 5 - 9  
“Ouve as leis e os decretos 
que eu vos ensino a cumprir, 
para que, fazendo-o, vivais.”

Mc 12, 28 - 34  
“Tu não estás longe  
do Reino de Deus.”

Lc 18, 9 - 14  
“Meu Deus, tem piedade  
de mim que sou pecador!”

3º Domingo da Quaresma
Jo 2, 13 - 21  
“Destruí este templo e, em 
três dias eu o levantarei.”

Lc 4, 24 - 30  
“Jesus, porém, passando  
pelo meio deles, continuou  
o seu caminho.”

Mt 18, 21 - 35  
“Não devias tu também, 
ter compaixão do teu 
companheiro, como eu  
tive compaixão de ti?”
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Ao refletirmos sobre nossa sociedade, 
percebemos um cenário de violência generalizada, 
que se manifesta não apenas de modo direto 
e letal, mas também no cotidiano da cultura e 
das instituições. É muito comum que haja uma 
responsabilização individual da criminalidade 
e dos atos de violência, de modo que nos é 
roubada a capacidade de fazermos uma análise 
suficientemente profunda para entender que, 
em alguma medida, a desigualdade social, a falta 
de oportunidades e direitos, a pobreza que assola 
determinados contingentes populacionais, o 
preconceito e inúmeros fatores sociais e políticos 
também são variáveis que determinam múltiplas 
violências. Quantas vezes as instituições  
sociais foram reprodutoras de violências? 
Como nos sentimos diante disso? Somos  
isentos  e isentas da participação e das consequên-
cias sociais e políticas? Nesta semana, durante as 
orações, prestemos especial atenção no Cristo, em 
suas ações e no impacto que geram na sociedade 
ao redor. Depois, entendamos que o princípio 
do amor ao próximo e da justiça, levados a cabo 
por Jesus, faziam-no um homem que desafiava  
as instituições, as leis e as próprias injustiças  
de seu tempo.

SEGUNDA SEMANA
Violência estrutural e política

Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor,  
inspira-nos uma  

sociedade mais justa  
e fraterna.

D
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Jo 5, 31 - 47  
“Mas se não acreditais 
nos seus escritos, como 
acreditareis então nas 
minhas palavras?

Is 49, 8 - 15  
“Porque o Senhor  
consola o seu povo e se 
compadece dos pobres.”

Sb 2, 1a. 12 - 22  
“A malícia os torna  
cegos, não conhecem os  
segredos de Deus.”

Jo 7, 40 - 53  
“Houve divisão  
no meio do povo por  
causa de Jesus.”

4º Domingo da Quaresma
Jo 3, 14 - 21  
“Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar 
o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por ele.” 

Jo 4, 43 - 54  
“Ele abraçou a fé,  
juntamente com toda  
a sua família.”

Jo 5, 1 - 9  
“Queres ficar curado?”

S
eg

T
er

Q
u

a
Q

u
i

S
ex

S
áb 17  

mar 
2018

12  
mar 

2018

11  
mar 

2018

13  
mar 

2018

14  
mar 

2018

15  
mar 

2018

16  
mar  

2018



Nesta semana somos chamados e 
chamadas para avançarmos além das estatísticas, 
reconhecendo os rostos vitimados pela violência, 
para isso, é fundamental exercitarmos a capacidade 
da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro/a, 
e de sentirmos a verdadeira compaixão diante 
dos que sofrem. Uma das formas mais cruéis de 
reproduzirmos e naturalizarmos a violência é 
desumanizarmos as pessoas, por isso, façamos 
memória da face de todos os irmãos esvaziados 
de dignidade, recordemos todas as pessoas 
que nos cercam, sejam as fisicamente abatidas, 
sejam aquelas negligenciadas, humilhadas, 
emocionalmente manipuladas, torturadas, 
famintas... Quem são as principais vítimas de 
violências e violações de nossos cotidianos? Somos 
chamados e chamadas a contemplarmos o rosto de 
Cristo crucificado: “Ele era desprezado, deixado de 
lado pelos homens, homem de dores, familiarizado 
com o sofrimento, como aquele diante do qual a 
gente esconde o rosto” (Is 53, 3). Entendamos que a 
Paixão D’ele é reimpressa na pele de cada um de 
seus filhos que sofrem violações. Dirijamos nossas 
preces especialmente aos que experimentam 
violências com o consentimento social e político: 
negros e negras, pobres, pessoas em situação de rua, 
jovens, refugiados, vítimas de violência policial, 
encarcerados, mulheres, pessoas que sofrem 
abusos sexuais, trabalhadores em situação análoga 
à escravidão, trabalhadores rurais sem terras, 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas que 
sofrem discriminação religiosa e população LGBT+.

Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor, que nós possamos restituir  
a humanidade daqueles e daquelas que 

sofrem, a partir do reconhecimento  
de tua face no rosto deles.
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TERCEIRA SEMANA
O rosto da violência no Brasil

D
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Jo 8, 51 - 59  
“Em verdade, em verdade 
vos digo, antes que Abraão 
existisse, eu sou.”

Jo 8, 31 - 39 - “Se permane-
cerdes na minha palavra, 
sereis verdadeiramente  
meus discípulos,  
e conhecereis a verdade,  
e a verdade vos libertará.”

Jo 10, 31 -39  
“Por ordem do Pai,  
mostrei-vos muitas obras 
boas. Por qual delas me 
quereis apedrejar?”

Jo 11, 45 - 56  
“Comentavam entre si:  
‘O que vos parece? Será que 
ele não vem para a festa?’.”

5º Domingo da Quaresma
Jo 12, 20 - 27 - “Se o grão de 
trigo que cai na terra não 
morre, ele continua só um 
grão de trigo; mas se morre, 
então produz muito fruto.”

Solenidade de São José 
Mt 1, 18 - 25  
“José fez conforme o anjo do 
Senhor havia mandado.”

Jo 24 -30  
“Aquele que me enviou é 
fidedigno, e o que ouvi da 
parte dele é o que falo  
para o mundo.”
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As narrativas do Evangelho sobre Jesus 
relatam um Deus absolutamente humano, mas que 
não manifesta nenhum tipo de comportamento 
violento. Ele é a reinvenção da humanidade, 
que transborda ações pacificadoras e em tudo 
amorosas. Para o Cristo não há inimigos a serem 
condenados por meio da violência, até mesmo seus 
algozes recebem perdão, nenhuma violação física é 
aprovada, nenhuma injustiça é silenciada, ninguém 
passa por Ele sem ter restituída a sua dignidade. 
Cristo nos inspira não só a uma conversão dos 
nossos comportamentos, mas ao sonho de um outro 
mundo, pautado exclusivamente pelo amor. Desse 
modo, o caminho para a superação da violência 
passa pela conscientização do nosso entorno e das 
violações que sofremos, promovemos ou as quais 
nos fazemos indiferentes. É preciso um olhar atento 
para restaurarmos o espanto diante do pecado e da 
maldade humana. Depois, o Mestre volta nosso 
olhar para a Sua ressurreição, que nos enche o 
coração de esperança e, ao mesmo tempo, nos 
compromete com a transformação da realidade, 
com a necessidade da empatia e de nos fazermos 
próximos dos irmãos, principalmente daqueles que 
sofrem, construindo uma cultura do diálogo e da 
paz. Por fim, terminemos a quaresma atentos ao 
chamado de Deus para nossas vidas, encontrando 
nossa atuação entre o diálogo, o compromisso, a 
denúncia profética, a defesa dos direitos, a atuação 
por um mundo mais justo, a conscientização e a 
promoção da paz.

QUARTA SEMANA
Superação da violência e Cultura de paz

Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor, inspira-nos uma  
humanidade amorosa e pacífica.
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Ceia do Senhor
Jo 13, 1- 15  
“Se eu, o Senhor e Mestre,  
vos lavei os pés, também  
vós deveis lavar os pés  
uns dos outros.”

Mt 26, 14 - 25  
“Um por um, começaram  
a lhe perguntar: ‘Senhor,  
será que sou eu?’.”

Paixão do Senhor
Jo 18, 1 - 19, 30  
“Crucifica-o!  
Crucifica-o!”

Vigília Pascal
Mc 16, 1- 7  
“Vós procurais Jesus de 
Nazaré, que foi crucificado? 
Ele ressuscitou.  
Não está aqui.”

Domingo de Ramos 
Mc 11, 1 - 10 - “Hosana! 
Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Bendito seja o 
reino que vem, o reino de 
nosso pai Davi!”

Jo 12, 1 - 8  
“Maria, tomando quase meio 
litro de perfume de nardo 
puro e muito caro, ungiu os 
pés de Jesus e enxugou-os 
com seus cabelos.”

Jo 13, 31 - 38  
“Em verdade te digo:  
O galo não cantará  
antes que me tenhas  
negado três vezes.”
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