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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 

juns 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 
juns importante na oração: 

o texto juns 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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Consciência política
A atual conjuntura social em que estamos 

inseridos tem deixado profundas marcas de 
apatia e total aversão à atividade política 
entre os brasileiros.  A desleal defesa de 
interesses individuais por parte de um 
sistema político e econômico pautado 
em privilégios e a contínua retirada 
de direitos básicos do povo têm sido os 
motes que geram revolta e descrédito na 
reflexão e participação política em nosso 
país. Contemplando a Política como bem 
comum, faz-se necessário acreditar que não 
se alcança a plena realização sozinho, mas 
é justamente reconhecendo sua dimensão 
comunitária –ser “com” e “pelos” outros- 
que se poderá usufruir desse instrumento 
basilar na vida de todo ser humano.  As 
eleições se aproximam, e por isso é urgente 
discernirmos nosso papel enquanto sujeitos 
políticos. Sendo assim, no desejo de sermos 
mais conscientes frente à realidade que nos 
cerca, a proposta de oração desse mês nos 
convida a rezarmos sobre a consciência 
política como aspecto fundamental da vida 
em sociedade.

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, dá-me a consciência  

de que sou um ser político e de que 
posso ajudar na construção  

de um mundo novo.
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PRIMEIRA SEMANA
Política, o Bem Comum

A Política está presente no cotidiano de 
todas as pessoas, nas grandes e nas pequenas 
coisas.  Por diversas situações de opressão e 
corrupção ao longo da história da humani-
dade, a política ficou sendo vista de forma, 
muitas vezes, errônea e limitada; como sim-
ples jogo de interesses e/ou ferramenta de 
exploração. São Tomás de Aquino, Doutor 
da Igreja, afirmou certa vez que “A política 
é a arte de formar homens e administrar 
visando o bem comum.” Considerando-a 
dessa maneira, todos nós, cristãos, somos 
convocados a proclamar que “as exigências 
do bem comum deri-vam das condições so-
ciais de cada época e estão estreitamente 
conexas com o respeito e com a promoção 
integral da pessoa e dos seus direitos funda-
mentais” (Cf. Compêndio Doutrina Social da 
Igreja,166). Ou seja, a política deve garantir, 
além da organização do Estado, os serviços 
fundamentais para o bem viver de toda pes-
soa humana. Nesta semana em que vamos 
comemorar a Independência do Brasil ca-
be-nos perguntar: Somos uma nação livre? 
De que maneira posso contribuir para uma 
sociedade mais justa?

D
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Lc 5,1-11 
“Avança para águas  
mais profundas.”

1Cor 3,1-9 
“Nós somos  
cooperadores de Deus.”

1 Cor 4,1-5 
“Que todo o mundo  
nos considere como 
servidores de Cristo.”

Natividade de  
Nossa Senhora 
Mt 1,18-23 “Ele será 
chamado pelo nome de 
Emanuel, que significa: 
Deus está conosco.”

22º Domingo  
do Tempo Comum
Mc 7,1-8.14-15.21-23 “Pois 
é do coração humano que 
saem as más intenções.”

São Gregório Magno,  
Papa e Doutor da Igreja 
Lc 22,24-30 “Entre vós, 
não deve ser assim.”

Lc 4,31-37 
“As pessoas ficavam 
admiradas porque Jesus 
falava com autoridade.”
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Muitos são os obstáculos que atrapalham 
o exercício íntegro da participação popular 
nas decisões mais fundamentais de uma 
comunidade. A falta de informação e a bus-
ca de realização de interesses particulares 
maculam instituições e enfraquecem o po-
der popular, já que o desejo por satisfações 
egoístas tomam proporções grandiosas e 
arruínam todo e qualquer protagonismo 
comunitário. Dessa maneira, faz-se neces-
sária que toda participação, e consequente-
mente toda organização popular, seja cons-
ciente e responsável, aspirando sempre a 
edificação de uma sociedade onde todas 
as pessoas tenham voz e tenham vez. Em 
outras palavras, exercitando “livre e res-
ponsavelmente o próprio papel cívico com 
e pelos outros...” (Cf. João XXIII, Carta enc.  
Pacem in terris, 1963). Tendo como referên-
cia os primeiros cristãos (“A multidão dos 
fiéis era um só coração e uma só alma. Nin-
guém considerava suas as coisas que possuía, 
mas tudo entre eles era posto em comum” - 
At 4,32), de que maneira tenho participado 
das decisões da minha comunidade? Busco 
apenas satisfazer os meus interesses ou me  
preocupo com os demais?

SEGUNDA SEMANA
Participação popular

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, dá-me um coração generoso 
que acompanha com preces e  

atitudes os irmãos mais sofredores.
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São João Crisóstomo, 
Bispo e Doutor da Igreja
Lc 6, 27-38 “Sede 
misericordiosos, como 
também o vosso Pai é 
misericordioso.”

Lc 6, 20-26 
“Bem-aventurados vós,  
os pobres, porque vosso  
é o Reino de Deus!”

Exaltação da Santa Cruz
Fl 2, 6-11 
“Humilhou-se a si mesmo; 
por isso, Deus o exaltou 
acima de tudo.”

Nossa Senhora das Dores
Jo 19, 25-27 
“Esta é a tua mãe.”

Lc 6, 6-11 
“Levanta-te, e fica aqui no 
meio.”

Sl 149 
“O Senhor ama seu  
povo de verdade.”
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23º Domingo do  
Tempo Comum -  
São Pedro Claver

Is 35, 4-7ª “Criai ânimo, 
não tenhais medo!”



A Igreja encara com simpatia o sistema 
da democracia, enquanto assegura a par-
ticipação dos cidadãos nas opções políticas 
[...]. Uma autêntica democracia só é pos-
sível num Estado de direito e sobre a base 
de uma reta concepção da pessoa humana. 
Aquela exige que se verifiquem as condi-
ções necessárias à promoção quer dos indi-
víduos através da educação e da formação 
nos verdadeiros ideais, quer da ‘subjetivi-
dade’ da sociedade, mediante a criação de 
estruturas de participação e correspon-
sabilidade. Uma democracia sem valores 
converte-se facilmente num totalitaris-
mo aberto ou dissimulado, como a histó-
ria demonstra” (Cf. João Paulo II, Carta enc.  
Centesimus annus, 1991). Olhando a nossa 
volta percebemos que a corrupção, tão pre-
sente no Brasil, é um enfraquecimento do 
sistema democrático, pois fere impiedosa-
mente os princípios da justiça social.  Assim, 
devemos nos perguntar de que maneira a 
administração pública, os partidos políticos, 
os meios de comunicação social e os demais 
instrumentos de participação política tem 
favorecido (ou não) a soberania do povo nas  
decisões do Estado.

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que eu seja um  
instrumento da Tua justiça,  

buscando dignidade para  
todas as pessoas.
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TERCEIRA SEMANA
Os valores e a Democracia 
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Sl 117 
“Dai graças ao Senhor, 
porque ele é bom!”

1Cor 12, 31-13,13 
“Permanecem a fé, a 
esperança e a caridade. 
Mas a maior delas é a 
caridade.”

São Mateus, Apóstolo  
e Evangelista
Mt 9, 9-13 
“Não vim para chamar os 
justos mas os pecadores.”

Lc 8, 4-15 
“E o que caiu em terra 
boa são aqueles que, 
conservam a Palavra, e dão 
fruto na perseverança.”

São Roberto Belarmino, 
Bispo e Doutor da Igreja
Mt 7, 21-29 
“Como um homem 
prudente, que construiu 
sua casa sobre a rocha.”

1Cor 12, 12-14.27-31a 
“Vós, todos juntos, sois o 
corpo de Cristo.”
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24º Domingo  
do Tempo Comum
Mc 8, 27-35 
“Se alguém me quer seguir, 
renuncie a si mesmo.”
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A Igreja, como Mãe e Mestra, ajuda-nos a 
compreender a importância de defender a 
vida dos homens e das mulheres de maneira 
integral, ajudando-os a viver com verdadei-
ra dignidade como o próprio Deus sonhou. 
É na perspectiva da tutela e da promoção 
que os direitos fundamentais de cada ser 
humano devem ser garantidos, pois cada 
pessoa é, por excelência, fundamento e fim 
de toda comunidade política. Infelizmente 
é possível atestar que se está “faltando por 
parte dos poderes públicos uma atuação 
apropriada com ‘respeito à economia, à ad-
ministração pública, a instrução’; sobretudo 
nos tempos atuais, as desigualdades entre 
os cidadãos tendem a exasperar-se cada vez 
mais, os direitos da pessoa tendem a perder 
todo seu conteúdo” (João XXIII, Carta enci-
cl. Pacem in terris, 1963). Portanto, nós cris-
tãos não podemos nos fazer de indiferentes 
frente à tantas situações que ferem a vida 
de grupos e indivíduos, anulando as pos-
sibilidades de usufruírem de alimentação, 
moradia, educação e saúde dignas de qual-
quer pessoa humana.

QUARTA SEMANA
Política, Igreja e Direitos Humanos

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ajuda-me a ser um(a) 
defensor(a) da vida.
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São Vicente de Paulo, 
Presbítero.
Mt 9, 35-38 
“A Messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos.”

Santos Cosme  
e Damião, Mártires
Sl 125(126) “Os que lançam 
as sementes entre lágrimas, 
ceifarão com alegria.”

Ecl 3, 1-11 
“Há um momento 
oportuno para tudo que 
acontece debaixo do céu.”

São Miguel, São Rafael e 
São Gabriel, Arcanjos
Jo 1,47-51 
“Coisas maiores  
que esta verás!”

Lc 8, 16-18 
“... a fim de que todos  
os que entram,  
vejam a luz.”

Lc 8, 19-21 
“Minha mãe e meus  
irmãos são aqueles que 
ouvem a Palavra de Deus,  
e a põem em prática.”
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25º Domingo  
do Tempo Comum
Tg 3, 16-4,3 “O fruto da 
justiça é semeado na 
paz, para aqueles que 
promovem a paz.”



Considerando a Espiritualidade Inacia-
na como uma espiritualidade do serviço 
– “O amor consiste mais em obras do que 
em palavras” (EE 230) - e reconhecendo a 
Política, em sua essência, como o bem co-
mum, é possível e necessário harmonizar 
a vontade da humanidade com a vonta-
de de Deus quando o objetivo de ambas é 
construir uma realidade nova. Nosso de-
sejo de seguir Jesus a partir do Seu modo 
de proceder faz-nos livres e comprome-
tidos com a causa do Evangelho, desco-
brindo o nosso magis e fazendo-nos mais 
desapegados e disponíveis às necessida-
des dos outros. Contemplando o próprio 
Deus encarnado na história da humani-
dade, é legítimo contribuirmos, coletiva-
mente, na transformação de tudo aquilo 
que não faz parte do projeto do Criador, 
mediante gestos proféticos que nos fazem 
identificar-nos com os marginalizados  
e denunciar as injustiças.

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ajuda-me  
a servir movido pelo amor  

que desce do alto.
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QUINTA SEMANA
Política e Espiritualidade Inaciana

Textos: Aldemán Neto, SJ | Diagramação e Projeto Gráfico: Rodrigo Silva
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São Francisco de Assis
Mt 11, 25-30 
“Eu sou manso e humilde 
de coração.”

Lc 9, 57-62 
“[...] vai anunciar  
o Reino de Deus.”

Lc 10, 13-16 
“Quem me rejeita, rejeita 
aquele que me enviou.”

Lc 10, 17-24 
“Ficai alegres porque 
vossos nomes estão 
escritos no céu.”

Santa Tereza do Menino 
Jesus, Virgem
Is 66, 10-14c “A mão do 
Senhor se manifestará em 
favor de seus servos.”

Lc 9, 51-56 
“Estes puseram-se a 
caminho.”
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26º Domingo  
do Tempo Comum
Tg 5, 1-6 “o clamor dos 
trabalhadores chegou aos 
ouvidos do Senhor.”




