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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.

Faça-se em mim  
segundo tua Palavra
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É chegado um novo ano. Um novo ciclo se 
inicia e nossa esperança é renovada com a 
celebração do nascimento do Verbo que se 
fez carne e vive no meio de nós.

O anjo do Senhor anunciou à Maria a 
boa nova, e Maria respondeu: “Faça-se 
em mim segundo tua Palavra”. Este é o 
tema da Jornada Mundial da Juventude 
que acontecerá neste mês de janeiro no 
Panamá. A exemplo de Maria que disse 
sim à Deus e ao projeto do Reino, e em 
sintonia com o Papa Francisco e aos jovens 
peregrinos e peregrinas do mundo inteiro 
que se encontrarão para celebrar, partilhar 
e renovar a esperança e a fé da construção 
de um mundo de paz, de justiça, de amor 
e de fraternidade, rezemos a um tempo 
novo, rezemos à esperança de recomeçar e 
reconstruir. Rezemos pela juventude, fonte 
de vida e transformação no mundo.

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, dai-me a graça  
de ser testemunha  

da tua Palavra em minha  
família e na comunidade.

Deus quer diariamente caminhar  

conosco, se encarnar na nossa realidade.  

Ele é infinita compaixão. Sente as nossas 

dores, carrega os nossos fardos, nos dá força 

e nos liberta de todas as correntes da opres-

são. O nosso Deus é um Deus libertador.  

Ele nunca se conforma com a injustiça. 

Ele quer que todos tenham vida e vida em 

abundância. Por isso, nenhuma religião 

anunciará Deus de forma plena se não es-

tiver em profunda solidariedade e compro-

misso com aqueles que sofrem e tem amea-

çada a sua vida e dignidade.

Que correntes estão prendendo a minha 

vida e não me deixa ser eu mesmo(a)?

Quais empecilhos em minha vida que  

dificultam a encarnação de Deus?

A Palavra quer se 
encarnar no mundoPRIMEIRA SEMANA

D
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Lc 4, 14-22a 
“O Espírito do Senhor  
está sobre mim.”

Mc 6, 45-52
“Coragem! Sou eu,  
não tenham medo!”

Lc 5, 12-16 
“Senhor, se queres,  
tu tens o poder  
de me purificar.”

Jo 3, 22-30 
“É preciso que Ele  
cresça e eu diminua.”

Epifania do Senhor 
Mt 2, 1-12 
“Viemos do Oriente  
adorar o Rei.”

Mt 4, 12-17.23-25 
“O povo que vivia  
nas trevas viu uma  
grande luz!”

Mc 6, 34-44 
“Dái-lhes vós  
mesmos de comer.”
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A Palavra de Deus, que já está no meio de 

nós, nos impulsiona a olharmos no fundo 

do nosso eu e sentirmos que Deus habita 

em cada um e em cada uma de nós. Nesse 

sentido, como diz o apóstolo Paulo: “Somos 

templos do Espírito Santo de Deus”. Esse 

templo está profanado pelas injustiças e 

incoerências da nossa sociedade, por isso, 

é preciso gritarmos ao mundo que o nasci-

mento de Jesus abre um novo horizonte. É a 

luz que rompe toda escuridão e nos remete 

à um novo tempo, em que justiça e paz se 

abraçarão.

A Palavra se encarnou  
e está no meio de nós Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, dai-me a graça  
de sentir a tua encarnação  
na minha vida e no mundo.
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Hb 3, 7-14 
“Animem-se uns aos  
outros a cada dia.”

Mc 1, 29-39 
“Foi para isso que eu vim.”

Mc 2, 1-12 
“Levante-se, pegue a sua 
cama e vá para casa.”

Mc 2, 13-17 
“Eu não vim para  
chamar os justos,  
e sim pecadores.”

Mc 1, 14-20 
“Sigam-me!”

Mc 1, 21b-28 
“Jesus ensinava.”
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Batismo do Senhor

Lc 3, 15-16.21-22 
“Tu és o meu Filho 
amado! Em ti encontro o 
meu agrado.”
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A Palavra de Deus é libertadora. Ela 

tem o poder de transformação de toda 

nossa realidade. Eu tenho que deixar essa  

Palavra me transformar como o barro na 

mão do oleiro e dizer: Deus molde a mi-

nha vida, para eu enxergar a realidade de 

injustiça e opressão, em que eu vivo junto  

com meus irmãos.

Ela nos impulsiona a lutar para que todos 

tenham casa, terra, emprego, saúde, edu-

cação de qualidade. Não é possível servir 

a Deus, louvar a Deus e fechar os olhos à 

essa realidade, por isso cremos que a Pala-

vra é transformadora e que o bem sempre 

vence. O céu que acreditamos tem que co-

meçar aqui na terra. “Um novo céu e uma  

nova terra” (Is 6, 22)

Palavra que  
nos transformaTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, dai-me a graça  
de ser o teu instrumento  

de transformação na  
nossa sociedade.
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Mc 3, 7-12 
“Tu és o Filho de Deus!”

Mc 3, 1-6 
“A lei de Jesus  
é salvar o homem”

Conversão de  
São Paulo, Apóstolo
At 22, 3-16 
“Quem és tu, Senhor?”

Lc 10, 1-9 
“O Reino de Deus está 
próximo de vocês!”

2º Domingo  
do Tempo Comum 
Jo 2, 1-11 
“Façam o que  
ele mandar.”

Mc 2, 18-22 
“Enquanto o noivo está 
presente, os convidados 
não podem fazer jejum.”

Mc 2, 23-28 
“Jesus liberta da lei.”
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A Palavra de Deus encarna na nossa re-
alidade, ela nasce no mundo no meio de 
nós, humanos como nós, ela nos transfor-
ma. Não podemos ser os mesmos diante do 
poder transformador da Palavra. Diante 
disso, ela nos envia a proclamar o Reino de 
Deus, ela nos faz comprometer com a reali-
dade e com o outro. Ser Cristão nos dias de 
hoje é um grande desafio. E somos envia-
dos diariamente a proclamar a boa nova,  
à vivermos verdadeiramente no amor.

Permaneçamos como Maria, que 
não somente deixou-se transformar 
por Deus, mas permaneceu até o fim  
na esperança, na ternura e no comprometi-
mento com o Reino. 

Deus tem misericórdia de mim. Eu sou 
misericordioso comigo e com os outros? 

Neste novo ciclo que iniciamos, a quais 
lugares que Deus me envia? Eu ouço  
este chamado?

Palavra que nos envia QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, dai-me a graça  
de entender a tua palavra  
que nos envia para fazer  

a tua vontade.
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Mc 4, 21-25 
“Se alguém tem ouvidos 
para ouvir, ouça.”

Mc 4, 1-20 
“O semeador  
semeia a Palavra.”

Mc 4, 26-34 
“A terra produz frutos  
por si mesma.”

Apresentação do Senhor
Lc 2, 22-40 
“Luz para iluminar  
as nações.”

Mc 3, 22-30 
“O pecado sem perdão.”

Mc 3, 31-35 
“Quem faz a vontade  
de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã  
e minha mãe.”
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do Tempo Comum

1Cor 12, 12-30 
“A comunidade  
é o Corpo de Cristo.”
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