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Roteiro  
de Oração 
na Vida Diária



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.

Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Durante todo o mês de maio, a igreja nos con-
vida a celebrarmos Maria. Um dos fundamen-
tos e mistérios da nossa fé, está na entrega de  
Maria ao aceitar a missão de gerar em seu ventre  
o Filho de Deus.

Em comunhão com esta memória significativa 
da nossa fé e da nossa cultura, onde somos e te-
mos uma grande referência nessa mulher que nos 
inspirou e inspira até hoje pelo testemunho, pela 
ternura, pela força, pela entrega e sobretudo pela 
capacidade de amar e gerar a vida, gostaríamos de 
rezar pela vida das mulheres; todas as Marias que 
estão presentes na nossa vida, pelas que já não es-
tão mais presentes, pelas que virão… enfim, pelo 
ser humano feminino que vive e anseia viver. 

Rezemos para que todas as mulheres tenham 
vida e vida em plenitude. Que Maria, que teve 
uma vida grandiosa, ao aceitar a missão de gerar 
vida e aceitar os planos de Deus na construção do 
Reino, continue sendo testemunho e exemplo na  
vida das mulheres. 

No desejo de que as mulheres tenham vida e 
vida em plenitude, vamos caminhar durante os 
dias deste mês ao lado de Maria, pelas mulheres e 
com as mulheres. 

Ao longo das semanas, iremos propor algumas 
provocações e lançar pontos de partida e empatia 
sobre e pela vida das mulheres à luz do amor, doçura, 
ternura e fortaleza de Maria: mulher, mãe, esposa,  
companheira e amiga.

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

pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.

Vida das Mulheres



Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, dá-me consciência e um  
coração terno, para não esquecer e 
valorizar as Marias de hoje que são 

geradoras de vida.

Olhando para a história da nossa fé, vendo as 
movimentações e transformações que tivemos e 
estamos constantemente tendo, desde o tempo de 
Jesus, as mulheres têm atuado fortemente e sendo 
fundamentais na colaboração do Reino de Deus.

Nós conhecemos algumas mulheres que os no-
mes são citados na bíblia, mas não são muitas. E 
temos as muitas que estiveram ao lado de Jesus, 
permaneceram até o fim na cruz e que sequer fo-
ram nomeadas. Não sabemos nada sobre elas, a 
começar pelo nome. O nome que nos apresenta 
no mundo e na sociedade enquanto indivíduos. 
Mas, para além dos nomes, são mulheres que não 
eram reconhecidas na sociedade principalmente 
por serem mulheres. Uma sociedade onde a mu-
lher não tinha voz nem vez: “Os que comeram eram 
cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres  
e crianças.” Mt 14, 21. 

Podemos observar tudo isso na história da nossa 
fé com distanciamento, mas, o nosso contexto atu-
al nos mostra diariamente que ainda existem mui-
tas Marias que não são nomeadas, que caminham 
com Jesus, que colaboram na construção do Reino 
e que são esquecidas e desprezadas. 

Façamos ao longo desta semana o exercício de 
rezar e fazer memória por todas a mulheres que es-
tiveram presente na história da nossa fé, ao lado 
de Jesus. As mulheres que fizeram parte da nos-
sa história, nossas ancestrais que nem sabemos 
o nome mas que nos trouxeram até aqui e fazem  
parte do que somos.

As Marias que não  
foram nomeadasPRIMEIRA SEMANA

D
om

Jo 6, 44-51 
“Quem comer deste pão 
viverá eternamente.”

Jo 6, 35-40 
“Quem vem a mim não  
terá mais fome e quem  
crê em mim nunca mais 
terá sede.”

Jo 6, 52-59 
“A minha carne é 
verdadeira comida e o 
meu sangue, verdadeira 
bebida.”

Jo 6, 60-69 
“A quem iremos, Senhor? 
Tu tens palavras  
de vida eterna.”

3º Domingo da Páscoa
Jo 21, 1-19 “Jesus apro-
ximou-se, tomou o pão e 
distribuiu-o a eles. E fez a 
mesma coisa com o peixe.”

Jo 6, 22-29 
“A obra de Deus é que 
acrediteis naquele que  
ele enviou.”

Jo 6, 30-35 
“Eu sou o pão da vida.”
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

No mundo inteiro são muitas as mulheres 
que carregam o nome de Maria. Algumas por 
devoção da família, outras por tradição, ou-
tras por ser um nome popular. Mas o que sig-
nifica ser mulher hoje e carregar a potência  
deste nome?

No Brasil, de acordo com o último censo de-
mográfico 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), desde a década de 1930 
até 2000, Maria é o nome mais usado. Fazer 
memória e batizar as novas gerações com este 
nome até os dias de hoje, para além da tradição, 
crença e influência do meio social, pode nos 
trazer simbolicamente a resistência e resiliên-
cia das mulheres na história da humanidade.

Quem são as Marias de hoje? Quem são as 
mulheres que não são chamadas pelo nome e 
que não têm voz nem vez na sociedade, na co-
munidade, na família? 

Façamos um exercício durante esta semana 
de voltar o nosso olhar, nossas orações e nosso 
respeito à todas as Marias que são fundamen-
tais para que a vida ao nosso redor exista. Des-
de as lideranças em nossas paróquias, até em 
nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nosso 
ambiente acadêmico, nos transportes públicos, 
enfim, todas as Marias que estruturam muito 
além do que imaginamos ou nos damos conta.

As Marias de hoje Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que à exemplo de Maria, 
possamos sempre dizer sim  

segundo tua vontade.
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Jo 13, 16-20 
“Quem recebe aquele que 
eu enviar, me recebe a 
mim.”

Jo 12, 44-50 
“Eu vim ao mundo  
como luz.”

Jo 14, 1-6 
“Eu sou o Caminho,  
a Verdade e a Vida.”

Lc 22, 24-30
“Assim como o meu Pai  
me confiou o Reino,  
eu também vos confio  
o Reino.”

Jo 10, 1-10 
“Eu vim para que tenham 
vida e a tenham em 
abundância.”

Festa de São Matias, 
Apóstolo
Jo 15, 9-17 
“Permanecei no  
meu amor.”
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4º Domingo da Páscoa
At 13, 14.43-52 
“Eu te coloquei como luz 
para as nações, para que 
leves a salvação até os 
confins da terra.”
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Maria disse: “Faça-se em mim, segundo tua 
vontade.” Graças ao sim de Maria a história da 
salvação nos é dada. Mas, além do ser huma-
no que abraça o projeto de Deus, Maria, por 
ser mulher, por ser capaz de gerar vida, dei-
xa-se totalmente se modificar até às últimas 
consequências ao Projeto de Deus, gerando,  
amando e cuidando do Filho de Deus que  
também é parte dela.

Essa capacidade de gerar vida que as mulhe-
res tem é uma missão muito potente e significa-
tiva com a criação, com Deus e com o princípio.

É ser capaz de se transformar, se multiplicar 
e amar incondicionalmente outra vida. É sair 
de si mesma e ir ao encontro do outro. E ir ao 
encontro do outro é se revelar, se expor e se 
amar. É a lei fundamental da nossa fé: Amar-
mo-nos uns aos outros como Ele mesmo nos 
amou e nos ama.

A missão das mulheres de gerar vida, nos 
lembra da vida humana nesta terra, neste 
chão. Esta terra que nos sustenta, nos acolhe, é 
feminina e geradora de vida e possibilidades. E 
que somos comprometidos com a criação ain-
da que nos esqueçamos, nos distanciamos ou 
negligenciamos a potência da vida no sentido 
mais amplo.

A missão das mulheresTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:
Pai, que o florescer da vida  

seja sempre força viva  
em nossos corações.
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Sl 95 
“Cantai ao Senhor Deus 
um canto novo.”

Jo 15, 1-8 
“Eu sou a videira  
e vós os ramos.”

Jo 15, 12-17 
“Amai-vos uns aos  
outros, assim como  
eu vos amei.”

Jo 15, 18-21 
“O servo não é maior  
que seu senhor.”

5º Domingo da Páscoa
Jo 13, 31-33a.34-35
“Eu vos dou um novo 
mandamento: amai-vos 
uns aos outros.”

Jo 14, 21-26 
“O Defensor, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará  
ele vos ensinará tudo.”

Jo 14, 27-31a 
“Deixo-vos a paz,  
a minha paz vos dou.”
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

O que seria da Igreja sem a participação, 
colaboração e testemunho das mulheres? 
Quantas mulheres estão presentes na Igre-
ja, que movimentam, animam, que lideram 
muitas pastorais e são a base de comunida-
des e que ainda assim resistem para estarem 
onde estão e fazerem o que fazem?

Jesus se solidarizou com as mulhe-
res, as acolheu e incluiu no seu projeto de 
modo vital, em condição de igualdade e  
reciprocidade.  

Por que muitas vezes, hoje, nos esquece-
mos do maior exemplo que Jesus nos trou-
xe? Voltemos ao princípio: A palavra que se 
fez carne e habitou entre nós, através do fe-
minino para ser humanos como nós. 

Diante de tanto amor, de tanto exemplo 
de Jesus para com as mulheres na colabo-
ração do Reino de Deus, busquemos olhar 
para nossa Igreja e agradecer e testemunhar 
essa participação ativa, afetiva e efetiva das 
mulheres na Igreja ainda que contra toda 
resistência, contra toda opressão e esperan-
do contra toda esperança.

As mulheres na Igreja QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor Jesus, que o teu exemplo  
de amor e acolhida para com as 

mulheres, seja sempre vivo em nós.
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Jo 16, 16-20 
“Vós ficareis tristes, 
mas a vossa tristeza se 
transformará em alegria.”

At 17, 15.22-18,1 
“Esse Deus que vós  
adorais sem conhecer,  
é exatamente aquele  
que eu vos anuncio.”

Festa da Visitação  
de Nossa Senhora
Lc 1, 39-56 “Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre!”

Jo 16, 23b-28 
“O que vocês pedirem a 
meu Pai em meu nome,  
ele vai lhes dar.”

Jo 15, 26-16,4a 
“O Espírito da Verdade 
dará testemunho de mim.”

Jo 16, 5-11 
“Se eu não for, não virá  
até vós o Defensor.”
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6º Domingo da Páscoa
Jo 14, 23-29 
“O Espírito Santo vos 
recordará tudo o que eu 
vos tenho dito.”
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