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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

O tema do roteiro de oração deste mês – Cari-
dade e Serviço – possui duas inspirações princi-
pais. A primeira delas se refere aos dez anos da 
publicação da encíclica Caritas in Veritate (07 de 
julho), que fala sobre o amor na verdade vivi-
do plenamente por Cristo e deixado por Deus 
como dom para nós. “O amor — caritas — é uma 
força extraordinária, que impele as pessoas a 
comprometerem-se, com coragem e generosi-
dade, no campo da justiça e da paz. É uma força 
que tem a sua origem em Deus, Amor eterno 
e Verdade absoluta. Cada um encontra o bem 
próprio, aderindo ao projeto que Deus tem para 
ele a fim de o realizar plenamente: com efeito, 
é em tal projeto que encontra a verdade so-
bre si mesmo e, aderindo a ela, torna-se livre 
(Jo 8, 32)” (CV 1). E como não poderia deixar 
de ser, somos iluminados/as também pela me-
mória de Santo Inácio de Loyola (31 de julho), 
fundador da Companhia de Jesus, que soube 
seguir os passos de Jesus e colocar em práti-
ca a caridade no serviço aos irmãos e irmãs.  
Que Santo Inácio interceda por nós e nos ins-
pire a vivermos a caridade que liberta e nos faz 
ser mais para os demais.

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

pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.

Caridade e Serviço



Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, permita-nos conhecê-Lo,  
amá-Lo, segui-Lo e servi-Lo junto  

aos nossos irmãos e irmãs.

A encíclica Caritas in Veritate deixa 
claro que toda obra de caridade, toda ex-
pressão de amor aos irmãos e às irmãs faz 
o coração buscar profundamente a justi-
ça (CV 6). Somente assim é possível con-
tinuar a obra libertadora de Jesus Cris-
to, missão que foi dada aos 12 apóstolos 
e que se atualiza constantemente com 
e em cada um/a de nós. Viver e ser esta 
missão exige desprender-se de si mes-
mo/a e colocar-se à serviço buscando 
sempre o bem comum. Porém, o próprio 
Jesus mostra que essa caridade servidora 
é desafiante, pois mexe com interesses, 
estruturas e tradições diversos e pode-
rosos. Neste sentido, nos provoquemos 
a refletir: quais desafios eu encontro no 
serviço ao/à próximo/a? Como posso su-
perar esses limites? Como faço para bus-
car a justiça na missão a que sou chama-
do/a? Que com a força da fé e através da 
confiança no Espírito, possamos resistir 
no amor e no serviço aos/às irmãos/ãs.

Caridade servidoraPRIMEIRA SEMANA
D
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Gn 44, 18 – 45, 5
“Foi para a vossa  
salvação que Deus me 
mandou adiante de vós, 
para o Egito”.

Mt 10,1-7 
“Ide, antes, às ovelhas 
perdidas da casa  
de Israel!”.

Mt 10,16-23 
“Não sereis vós que 
havereis de falar, mas sim  
o Espírito do vosso Pai”.

2Cor 12,1-10 
“Quando eu me sinto  
fraco, é então que  
sou forte”.

Lc 10,1-20 
“Pedi ao dono da messe 
que mande trabalhadores 
para a colheita”. 

Mt 9,18-26
“Coragem, filha!  
A tua fé te salvou”.

Sl 17 (16) 
“Eu vos chamo, ó meu 
Deus, porque me ouvis”.
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Há 10 anos, no contexto em que a Ca-
ritas in Veritate foi lançada, já se reco-
nhecia a necessidade do diálogo para a 
plena realização da caridade. Hoje, neste 
aspecto, a realidade não é diferente. Vi-
vemos numa diversidade muito bonita 
de culturas, opiniões, crenças, religiões, 
raças/etnias, orientação sexual. Cabe a 
cada um/a de nós realizar o exercício de 
acolher estas diferentes realidades que 
nos cercam, buscando a unidade na di-
versidade e lembrando que a vida hu-
mana está sempre acima de qualquer es-
trutura. É do diálogo, da compaixão, da 
misericórdia que brotam as mais plenas 
expressões de caridade, que são capazes 
de conduzir para a Vida. Como o bom sa-
maritano, sejamos, em nosso cotidiano, 
pessoas que abrem seu coração aos/às ir-
mãos/ãs que sofrem e que lhe estendem 
a mão, sem discriminá-los/as.

Caridade dialogal Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, abre nosso coração ao  
diálogo, para que seja manso  

e humilde como o Vosso.

D
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Ex 3,13-18  
“Eu Sou aquele que sou”.

Mt 11, 25-30 
“Escondeste estas  
coisas aos sábios e 
entendido e as revelaste  
aos pequeninos”.

Mt 12,1-8 
“Aqui está quem é maior  
do que o Templo”.

Mt 12,14-21 
“E ordenou-lhes  
que não dissessem quem  
ele era, para se cumprir  
o que foi dito”.

Sl 124 (123) 
“O nosso auxílio está  
no nome do Senhor”.

Zc 2,14-17 
“Rejubila, alegra-te,  
cidade de Sião, eis que 
venho para habitar no 
meio de ti”.

S
eg

T
er

Q
u

a
Q

u
i

S
ex

S
áb

Lc 10,25-37 
“Vai e faze a  
mesma coisa”.
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As grandes manifestações de Deus na 
história se dão através de homens e mu-
lheres que escolheram assumir o com-
promisso com seu projeto, o que exigiu 
e segue exigindo testemunhos de fé. O 
testemunho da ressurreição de Cristo é 
um testemunho que se baseia na certeza 
da fé, que é um testemunho da verdade e 
de verdade. “Defender a verdade, propô-
-la com humildade e convicção e teste-
munhá-la na vida são formas exigentes 
e imprescindíveis de caridade. [...] A ver-
dade abre e une as inteligências no logos 
do amor: tal é o anúncio e o testemunho 
cristão da caridade. No atual contexto 
social e cultural, em que aparece gene-
ralizada a tendência de relativizar a ver-
dade, viver a caridade na verdade leva 
a compreender que a adesão aos valo-
res do cristianismo é um elemento útil e 
mesmo indispensável para a construção 
duma boa sociedade e dum verdadeiro 
desenvolvimento humano integral” (CV 
1, 4). Que todos/as tenhamos a coragem 
e a ousadia de seguir testemunhando o 
Reino de Deus na caridade na verdade.

Caridade testemunhalTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ajuda-nos a assumir o 
compromisso com a verdade no 

testemunho de nossa fé.

D
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Festa de  
São Tiago Apóstolo
Sl 126 (125) “Encheu-se de 
sorriso nossa boca, nossos 
lábios, de canções”.

Mt 13,1-9 
“O semeador  
saiu para semear”.

Memória de São Joaquim 
e Sant’Ana, pais de Nossa 
Senhora Eclo 44,1-15 “São 
homens de misericórdia; 
seus gestos de bondade não 
serão esquecidos”.

Mt 13,24-30 
“Deixai crescer um  
e outro até a colheita!”.

Lc 10,38-42 
“Uma só coisa é 
necessária”.

Memória de  
Santa Maria Madalena
Jo 20,1-18 “Mulher,  
por que choras?  
A quem procuras?”.

Ex 14,21-31 
“Os filhos de Israel 
entraram pelo meio  
do mar a pé enxuto!”.
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Serviço, diálogo, testemunho. A caridade 
integral se realiza a partir destas três tare-
fas. Deus chama a cada um/a de nós a vivê-
-la na simplicidade do nosso dia a dia e, pela 
Sua graça, temos muitos modelos de pesso-
as que viveram a caridade integral, que re-
velam como também nós podemos realizá-
-la a partir dos nossos próprios dons. Quem 
soube vivê-la e inspirou e inspira outros/
as tantos/as a isso é Santo Inácio de Loyo-
la. Abandonando um futuro certo de hon-
rarias e riquezas, escolheu viver a caridade 
integral, fazendo tudo para a maior glória 
de Deus. Foi um peregrino que firmou seus 
passos no Cristo-Caminho. Que sua história 
de vida e conversão, seu exercício de discer-
nimento no Espírito e a confiança paciente 
no Deus que o chamou possam ser luzes 
que iluminam a nossa própria caminhada 
no serviço aos/às irmãos/ãs, no diálogo com 
as diferentes realidades que nos cercam e 
no testemunho da nossa fé. Santo Inácio de 
Loyola, rogai por nós!

Caridade integral QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que todas as nossas ações, 
intenções e operações sejam voltadas 

ao Seu louvor e à Sua maior glória.

D
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Mt 13,47-53 
“Recolhem os peixes bons 
em cestos e jogam fora os 
que não prestam”.

Memória de  
Santo Inácio de Loyola
1Cor 10,31-11,1 
“Fazei tudo para  
a glória de Deus”.

Mt 13,54-58 
“Ficaram escandalizados 
por causa dele”.

Sl 67 (66) 
“Exulte de alegria a terra 
inteira”.

Memória de Santa Marta
Jo 11,19-27 
“Eu creio firmemente  
que tu és o Messias,  
o Filho de Deus”.

Sl 103 (102) 
“Como um pai se 
compadece de seus filhos, 
o Senhor tem compaixão 
dos que o temem”.
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Lc 11,1-13 
“Pedi e recebereis”.28 

JUL

29 
JUL

30 
JUL

31 
JUL

1 
ago

2 
ago

3 
ago

Textos: Clara Mabeli | Ilustração: “The Life of St Ignatius Loyola”, por Carlos Saenz de Tejada (1897-1958) 
Diagramação e Projeto Gráfico: Rodrigo Souza Silva






