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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.

Uma fé consciente
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Para aprofundar ainda mais o tema 

“Ser mais consciente” em nossas orações, 

propomos para esse mês tratar de um ponto 

inseparável de nossa vida contemplativa, 

mas que por vezes não damos atenção 

no processo de conscientização: a fé.  

E não é à toa que escolhemos esse mês  

para mergulhar nessa questão: como Igreja, 

celebramos importantes marcos de fé, 

como o fechamento do Tempo Pascal, a 

Ascenção do Senhor, o Pentecostes, a Festa 

da Santíssima Trindade e a festa do Corpo 

e Sangue de Cristo (Corpus Christi). Além 

disso, celebraremos, como irmãos e irmãs 

em Cristo, a Semana de Oração pela Unidade 

Cristã, afim de nos unirmos, em torno da 

experiência de Oração, para uma pauta 

ecumênica e libertária. Que esse roteiro seja 

frutuoso! Boa oração a todos e todas.

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,  
que nossa fé inspirada  

pelo seguimento de Jesus,  
nos coloque em uma  

viva relação com nossos  
irmãos e irmãs.
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PRIMEIRA SEMANA
Uma fé para o outro

Iniciamos o último domingo da Páscoa 

com o Evangelho de João nos exortando: 

“Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos 

amei” (Jo 15,12). De fato, vivemos nossa fé em 

um processo de intimidade com Deus, mas 

também, em profunda e intensa relação 

com os demais. Ou seja, nossa fé é vivida 

e experimentada em comunidade. Não há 

um divórcio entre fé e vida, entre fé e obras. 

Em nosso processo de conscientização, que 

deve ser integral, as pessoas que nos cercam 

também têm um papel importante na 

formação, no amadurecimento da fé, como 

vimos no roteiro de janeiro (106). E como 

nossa fé consciente é praticada com nossos 

irmãos e irmãs? Voltemos a exortação 

inicial, pois o aprofundamento na oração ao 

seguimento de Jesus nos convida a uma fé 

de comunidade viva, para que uns amem os 

outros, assim como Cristo amou.

D
om

Jo 16,16-22 
“A vossa tristeza se 
transformará em alegria.”

Jo 16,12-15 
“Tenho ainda muitas  
coisas a dizer-vos, mas 
não sois capazes de as 
compreender agora.”

Sl 47 (46) 
“Povos todos do universo, 
batei palmas, gritai a Deus 
aclamações de alegria!”

Jo 16, 23-28 
“Eu saí do Pai e vim ao 
mundo; e novamente parto 
do mundo e vou para o Pai.”

6º Domingo da Páscoa
Jo 15,9-17  
“Amai-vos uns aos outros, 
assim como eu vos amei.”

Sl 149
“Cantai ao Senhor Deus  
um canto novo.”

Jo 16,5-11
“É bom para vós  
que eu parta.”
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Nessa semana, de modo especial, 

as igrejas cristãs celebram a Semana de 

Oração pela Unidade Cristã. Animados pelo 

texto do livro do Êxodo, “a mão de Deus nos 

une e liberta” (Ex 15,1-21), a proposta é rezar 

conjuntamente com diversas denomina- 

ções a união e a liberdade: “A fé em Jesus  

Cristo e seu Reino abre nossos olhos 

para o sofrimento dos irmãos e irmãs, 

provocando-nos a sair da indiferença. A 

nossa fé cristã desacomoda, pois exige 

que não compactuemos com projetos 

colonialistas que querem continuar  

exercendo poder e definindo que algumas 

pessoas serão sacrificadas para que outras 

vivam em abundância” (material da SOUC 

2018). Inspirados por essa fé ecumênica, 

podemos pensar: o que nos move para ir 

ao encontro do irmão que professa a fé em 

Cristo, mas por outros caminhos?

SEGUNDA SEMANA
Uma fé consciente é uma fé ecumênica

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, 
que pela Unidade Cristã  

possamos, como irmãos e irmãs,  
mais amar e servir na construção  

do Reino de Deus.

D
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Jo 17,20-26 
“Pai, aqueles que me deste, 
quero que estejam comigo 
onde eu estiver.”

Jo 17,11b-19 
“A tua palavra é verdade.”

Jo 21,15-19 
“Apascenta as minhas 
ovelhas.”

Jo 21,20-25 
“Tu, segue-me!”

Ascensão do Senhor 
Mc 16,15-20 
“Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai o Evangelho a toda 
criatura!”

At 20,17-27 
“De modo nenhum, 
considero a minha vida 
preciosa para mim mesmo.”

Jo 17,1-11a 
“E agora, Pai, 
glorifica-me junto de ti.”
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“Se alguém tem sede, venha a mim, e 

beba. Aquele que crê em mim, conforme 

diz a Escritura, rios de água viva jorrarão 

do seu interior” (Jo 7,37-39). O rio de água 

viva que jorra do interior é o Espírito que 

seria recebido na festa de Pentecostes. 

Imaginemos por um instante como seria 

esse rio de água jorrando de si. Com qual 

força e impacto transborda da ação de 

Deus tudo em minha volta? Do mesmo 

modo, quão suave é sua chegada a tudo 

que está seco, e irriga da doçura divina? 

Nessa semana, nos detenhamos na ação 

do Espírito em nossas vidas, e como 

estarmos conscientes a essas forças e 

desejos nos ajudam a viver os mistérios 

de Deus em nosso cotidiano de serviço 

para o Reino.

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, 
nascente da água viva,  

nos faça também, pela ação  
do Espírito, rios de água  

viva para irrigarmos com  
Seu amor o mundo  

em nossa volta.
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TERCEIRA SEMANA
Consciência e ação do Espírito 

D
om

Tg 5,1-6 
“Vossa riqueza está 
apodrecendo.”

Tg 4,13-17 
“Aquele que sabe fazer 
o bem e não o faz incorre 
em pecado.”

Tg 5,9-12 
“Que o vosso sim seja sim, 
e o vosso não, não.”

Mc 10,13-16 
“Quem não receber o 
Reino de Deus como uma 
criança, não entrará nele.”

Domingo de Pentecostes
Jo 7,37-39 
“Se alguém tem sede,  
venha a mim, e beba.”

Tg 3,13-18 
“O fruto da justiça  
é semeado na paz.”

Mc 9,30-37 
“Se alguém quiser ser o 
primeiro, que seja o  
último de todos.”
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Santo Inácio de Loyola, nos Exercícios 

Espirituais, propõem uma interessante 

contemplação da Encarnação. E a riqueza 

dessa oração é um encontro com a 

Trindade. Podemos dizer que a Trindade, 

nessa passagem, passava por um processo 

de conscientização: “As três pessoas 

divinas olhavam toda a superfície do 

mundo, cheia de gente.” [EE 102]. Para 

tomar a decisão de enviar Cristo, o Filho 

Amado, a Trindade tomou consciência 

de tudo que se passava no mundo, e agiu 

movida pelo desejo de redimir o mundo. 

Assim como a Trindade olhou para a 

Terra e suas gentes, façamos também 

esse exercício de rezar com o mundo.

QUARTA SEMANA
Contemplação da Encarnação 

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor,  
nos faça sentir  

com o mundo e ter 
 discernimento para uma  

ação evangelizadora.

D
om

Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo 
Mc 14,12-16.22-26  
“Tomai, isto é o meu corpo.”

Mc 10,32-45  
“O Filho do Homem  
não veio para ser servido.”

1Pd 4,7-13  
“Cultivai o amor mútuo, 
porque o amor cobre uma 
multidão de pecados.”

Mc 11,27-33  
“Eles tinham medo  
da multidão.”

Solenidade da  
Santíssima Trindade  
Mt 28,16-20  
“Ide e fazei discípulos  
meus todos os povos.”

Mc 10,17-27  
“Como é difícil para  
os ricos entrar no  
Reino de Deus!”

Mc 10,28-31  
“Eis que nós deixamos  
tudo e te seguimos.”
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