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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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O chamado à santidade

No mês de novembro, gostaríamos de 
propor um tema muito importante: o 
chamado à santidade. O Papa Francisco 
recentemente lançou a Exortação Apostólica 
Gaudete et Exsultate, em que ele renova o 
apelo aos cristão de viver a santidade. Escreve 
o papa que, independente da vocação de 
cada um, todos são chamados a se santificar 
no cotidiano. “Muitas vezes somos tentados 
a pensar que a santidade esteja reservada 
apenas àqueles que têm possibilidade de se 
afastar das ocupações comuns, para dedicar 
muito tempo à oração. Não é assim. Todos 
somos chamados a ser santos, vivendo com 
amor e oferecendo o próprio testemunho 
nas ocupações de cada dia, onde cada um 
se encontra” (Gaudete et Exsultate, n. 14).  
Nosso convite é que, durante o mês de 
novembro, percorrendo as provocações 
que o Santo Padre formula no documento 
acima citado, possamos sentir o olhar de 
Jesus Cristo, fonte de toda santidade, para 
que Ele nos inspire o desejo de ser santo e 
aponte em cada um os meios pessoais para a 
santificação. Boa oração!

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 eu possa aprender  
com os exemplos dos outros  

a viver a santidade.
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PRIMEIRA SEMANA
Santos: modelos e inspiração de vida

No primeiro domingo do mês de novem-
bro, a Igreja no Brasil celebra o dia de Todos 
os Santos. Durante essa semana, podemos 
nos questionar: como os santos e santas nos 
motivam em minha busca por santidade? 
Longe de serem pessoas distantes, quase 
inatingíveis, ou de serem apenas milagrei-
ros, os santos são modelos de vida cristã, 
homens e mulheres que, sem perder a sua 
humanidade, deixaram-se modelar pelas 
mãos carinhosas de Deus (Jr 18, 1-6), viven-
do na fidelidade à graça de Deus (cf. Catecis-
mo da Igreja Católica, §828). “Por isso, uma 
pessoa não deve desanimar, quando con-
templa modelos de santidade que lhe pare-
cem inatingíveis. Há testemunhos que são 
úteis para nos estimular e motivar, mas não 
para procurarmos copiá-los, porque isso 
poderia até afastar-nos do caminho, único 
e específico, que o Senhor predispôs para 
nós” (Gaudete et Exsultate, n. 11). Nesse sen-
tido, traga em sua oração durante a semana 
todas as pessoas, mortas ou vivas, que são 
modelos de vida cristã para sua caminhada 
(familiares, amigos, conhecidos…). Quem é 
santo para mim? Como eles me inspiram?

D
om

Lc 15, 1-10 
“Alegrai-vos comigo.”

Lc 14, 25-33 
“As exigências do 
seguimento.”

Festa da dedicação  
da Basílica de Latrão
Jo 2, 13-22 
“Não façais da casa de  
meu Pai um mercado!”

Lc 16, 9-15 
“Deus conhece  
vossos corações.”

Festa de Todos os Santos
Mt 5, 1-12 
“Alegrai-vos e exultai, 
porque será grande a vossa 
recompensa nos céus.”

Lc 14,12-14 
“Então serás feliz.”

Lc 14,15-24 
“Vinde!  
Tudo está pronto.”
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Ser Cristão é ouvir o chamado do Pai. Ele 

nos chama pelo nosso nome e nos convida 

à Sua perfeição: “sede santos, porque Eu sou 

santo” (Lv 11, 45). Cada um a seu modo, com 

suas características e sua forma única de ser 

no mundo. Não somos iguais, e o caminho à 

santidade é percorrido no cotidiano de nos-

sas atividades, cada qual ao seu modo, ao 

seu tempo, à sua capacidade. Escutar o cha-

mado à santidade não é percorrer um cami-

nho de conquistas, ou um título. Mas sim, 

um modo de viver, uma atitude, um com-

promisso com o Amor.

Nesta semana, perceba como você se 

relaciona com as pessoas no seu trabalho, 

perceba como você se relaciona com sua 

família, com amigos, com pessoas na rua, 

no transporte público. Tenha consciência 

das suas atitudes. Esteja presente e inteiro 

em tudo o que fizer. Deixa que tudo esteja 

aberto a Deus. Não desanimes, porque tens 

a força do Espírito Santo para tornar possí-

vel a santidade.

SEGUNDA SEMANA
O chamado à santidade 

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, inspirai em mim  
o desejo de ser santo.
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Lc 17, 20-25 
“O Reino de Deus  
está no meio de vós.”

Lc 17, 11-19 
“Levanta-te e vai!  
Tua fé o salvou.”

Lc 17, 26-37 
“Quem procurar salvar a 
vida, vai perdê-la; e quem  
a perder, vai salvá-la.”

Lc 18, 1-8 
“Eu vos digo que Deus  
lhes fará justiça bem 
depressa.”

Lc 17, 1-6  
“Perdoa-lhe.”

Lc 17, 7-10 
“Somos simples  
servos; fizemos o que 
devíamos fazer.”
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32º Domingo do  
Tempo Comum

Mc 12, 38-44 
“Ofereceu tudo o que 
tinha para viver.”



Não estamos isolados, vivemos em socie-
dade. Por isso, a conjuntura social, política e 
econômica em que vivemos nos afeta, e so-
mos fortemente marcados pela ansiedade 
nervosa e violenta que nos dispersa e enfra-
quece, o negativismo e a tristeza, o consu-
mismo, o desemprego, o egoísmo e o indivi-
dualismo e tantas outras questões que nos 
atingem diariamente. Diante de tudo isso, o 
papa Francisco nos apresenta alguns sinais 
de de santidade que são manifestações do 
amor de Deus ao próximo: 

1. Suportação, paciência e mansidão: 
Permanecer firme e centrado em Deus que 
me ama e me sustenta; 2. Alegria e sentido 
de humor: Ser cristão é “alegria no Espírito 
Santo” (Rm 14,17); iluminar os outros com 
um espírito positivo, sem perder o realis-
mo; 3. Ousadia e ardor: “não temais!” (Mc 6, 
50); “Eu estarei sempre convosco até ao fim 
dos tempos” (Mt 28, 20); 4. Em comunidade: 
A santificação é um caminho comunitário;  
5. Em oração constante: Um espírito orante, 
que tem necessidade de se comunicar com 
Deus. Durante esta semana, faça o exercí-
cio de trazer ou perceber alguma destas ca-
racterísticas em suas atividades. O que é ser 
santo para mim?

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, mostrai-me os caminhos  
da santidade para a minha vida.
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TERCEIRA SEMANA
A santidade nos dias de hoje

D
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Lc 19, 41-44 
“Se tu também 
compreendesses hoje o que 
te pode trazer a paz!”

Mt 12, 46-50 
“Quem é minha mãe, e 
quem são meus irmãos?”

Lc 19, 45-48 
“Minha casa será  
casa de oração.”

Lc 20, 27-40 
“Ele é Deus não de mortos, 
mas de vivos, pois todos 
vivem para ele.”

Lc 18, 35-43 
“Vê! A tua fé te salvou.”

Lc 19, 1-10 
“O Filho do Homem veio 
procurar e salvar o que 
estava perdido.”
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33º Domingo  
do Tempo Comum
Mc 13, 24-32 
“Minhas palavras  
não passarão.”
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Sobre a essência da santidade, não há nada de 
mais esclarecedor do que voltar às palavras de 
Jesus e recolher o seu modo de transmitir a ver-
dade. Jesus explicou, com toda a simplicidade, o 
que é ser santo quando nos deixou as bem-aven-
turanças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, 
que somos chamados a deixar transparecer no 
dia-a-dia da nossa vida.

A palavra “feliz” ou “bem-aventurado” tor-
na-se sinônimo de “santo”, porque expressa que 
a pessoa fiel a Deus e que vive a sua Palavra al-
cança, na doação de si mesma, a verdadeira fe-
licidade. Estas palavras de Jesus, não obstante 
possam até parecer poéticas, estão decididamen-
te contracorrente ao que é habitual, àquilo que 
se faz na sociedade; e, embora esta mensagem 
de Jesus nos fascine, na realidade o mundo con-
duz-nos para outro estilo de vida. As bem-aven-
turanças não são, absolutamente, um compro-
misso leve ou superficial; pelo contrário, só as 
podemos viver se o Espírito Santo nos permear 
com toda a sua força e nos libertar da fraqueza 
do egoísmo, da preguiça, do orgulho. Voltemos 
a escutar Jesus, com todo o amor e respeito que 
o Mestre merece. Permitamos-Lhe que nos pro-
voque com as suas palavras, que nos desafie, que 
nos chame a uma mudança real de vida. Caso 
contrário, a santidade não passará de palavras.” 
(Gaudete et Exsultate, n. 63 - 66). Durante a se-
mana, tenha presente as bem-aventuranças 
(Mt 5, 1-12) e identifique em sua vida o que te  
impede de viver a santidade.

QUARTA SEMANA
O que impede de vivermos a santidade? 

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que o mundo não me  
desvie do teu caminho  

e chamado à santidade.
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Lc 21, 20-28 
“Levantai-vos e erguei a 
cabeça, porque a vossa 
libertação está próxima.”

Lc 21, 12-19 
“Por causa do meu nome.”

Santo André Apóstolo
Mt 4, 18-22 
“Segui-me, e eu farei de vós 
pescadores de homens.”

Lc 21, 34-36 
“Ficai atentos e orai.”

Sl, 23 
“O Senhor é o meu  
pastor, nada me falta.”

Lc 21, 5-11 
“Cuidado para não  
serdes enganados.”
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Cristo, Rei do Universo
Jo 18, 33-37 
“Tu o dizes: eu sou rei.”
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