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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 

mais 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 
mais importante na oração: 

o texto mais 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

Queridos irmãos! Queridas Irmãs!

Nesse mês de setembro mergulharemos no misté-
rio do amor de Deus revelado a partir da Palavra: 
a Bíblia como a história do amor que Deus sentiu 
por toda a sua criação, desde o Gênesis até o envio 
do seu próprio filho, Jesus Cristo. De forma espe-
cial, em comunhão com a Igreja, queremos trazer 
à memória o lema do Mês da Bíblia de 2019: “Nós 
amamos, porque ele nos amou primeiro” (1Jo 4, 19).  
A primeira carta de João, de fato, assume de forma 
concreta o quanto nós somos amados e amadas por 
Deus, e dessa forma, o quanto somos impelidos a 
confirmar esse gesto em nosso cotidiano, em nos-
sas vidas e em relação a toda à criação. 

Esse anúncio é expresso de forma muito próxima e 
íntima da experiência do amor de Cristo:

Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, 
o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos 
e o que nossas mãos apalparam: falamos da Pala-
vra, que é a Vida. Porque a Vida se manifestou, nós 
a vimos, dela damos testemunho, e lhes anuncia-
mos a Vida Eterna. Ela estava voltada para o Pai e 
se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós 
agora o anunciamos a vocês, para que vocês este-
jam em comunhão conosco. Essas coisas, escreve-
mos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja  
completa (1Jo 1, 1-4). 

Que a inspiração desse mês nos indique o cami-
nho, a partir da Palavra, para o amor em Jesus  
Cristo. Que assim seja!

Oração preparatória  
para todos os dias:

Senhor, que todos os meus pensamentos, 
ações e afetos sejam puramente  

ordenados ao seu serviço e louvor.

Uma História  
do Amor de Deus



Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, acendei em nós o desejo  
de ter um coração novo,  

aberto ao amor e a caridade.

O tema do amor na Bíblia não é algo ba-

nal, mas, pelo contrário, ocupa a centralida-

de do mistério revelado nas escrituras. De 

fato, na literatura joanina do mistério pas-

cal, anuncia-se o novo mandamento, aquele 

que expressa de forma completa os demais: 

“Eu dou a vocês um mandamento novo: 

Amem-se uns aos outros. Assim como eu 

amei vocês, que vocês se amem uns aos ou-

tros” (Jo 13,34). Esse mandamento nos con-

vida, então, a sermos plenos nesse amor em 

Cristo, para assim transbordarmos amor 

no mundo. Um primeiro passo necessário é 

conhecer a Cristo, ter intimidade com seu 

projeto de amor, paz e justiça para a huma-

nidade, para poder compreender, mesmo 

que uma parte desse mistério de entre-

ga gratuita. E, a partir disso, podemos nos 

perguntar: como sinto esse amor de Cristo 

em minha vida? Em que medida considero 

esse mandamento e o ressignifico? Quais os 

sinais de esperança, justiça e caridade que 

pratico em meu cotidiano?

O mandamento do amorPRIMEIRA SEMANA
D

om

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

Lc 4,38-44 
“Eu devo anunciar a Boa 
Nova do Reino de Deus 
também a outras cidades.”

Lc 5,33-39 
“Ninguém coloca vinho 
novo em odres velhos.”

Cl 1,21-23 
“É necessário que 
permaneçais inabaláveis  
e firmes na fé.”

22° Domingo  
do Tempo Comum
Lc 14,1.7-14 
“Então tu serás feliz!”

Lc 4,16-30 
“Nenhum profeta é bem 
recebido em sua pátria.”

Sl 27(26) 
“Javé é minha luz  
e minha salvação.”

S
eg

T
er

Q
u

a
Q

u
i

S
ex

S
áb

1 
SET

2 
SET

3 
SET

4 
SET

5 
SET

6 
SET

7 
SET



Roteiro de Oração 
na Vida Diária

“Deus, é amor. Arrisquemos viver por 

amor. Deus é amor. Ele afasta o medo”. Me-

ditando a partir desse refrão da comunida-

de de Taizé, o convite é iniciar essa semana 

sentindo esse amor. Deus é amor, como diz 

esse refrão. E esse compromisso nos é mos-

trado a todo momento, toda a criação, as re-

lações, a própria vida, nos lembram de que 

Deus nos ama. E nesse momento também 

podemos nos perguntar: como está nosso 

compromisso com amar os irmãos e irmãs? 

Como está nosso compromisso com o cuida-

do com a Casa Comum? Afinal, mesmo ten-

do a marca do batismo, inseridos e inseridas 

em uma comunidade, não somos isentos de 

constantemente ir em busca desse compro-

misso com o amor fraterno, e também com 

o anúncio desse mesmo amor.

O amor é compromisso Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, inspirai-nos a seguirmos  
um itinerário de vida com  

compromisso ao amor  
fraterno a toda criação.

D
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Cl 3,12-17 
“Vós sois amados  
por Deus.”

Cl 3,1-11 
“Vos revestistes do  
homem novo, que se 
renova segundo a  
imagem do seu Criador.”

Lc 6,39-42 
“Tira primeiro a trave  
do teu olho.”

Festa da Exaltação  
da Santa Cruz
Fl 2,6-11 “Encontrado 
com aspecto humano, 
humilhou-se a si mesmo.”

Lc 6,6-11 
“O que é permitido fazer 
no sábado: o bem ou o  
mal, salvar uma vida ou 
deixar que se perca?”

Cl 2,6-15 
“Dele também vós  
estais repletos.”
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23° Domingo  
do Tempo Comum
Lc 14,25-33 “Quem não 
carrega sua cruz e não 
caminha atrás de mim, não 
pode ser meu discípulo.”
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O amor de Deus é um amor gratuito. 

Deus é Deus porque ele ama, e ama de for-

ma gratuita. Nessa semana, podemos fazer 

um exercício de memória, de voltar ao co-

ração e trazer em nossa oração toda a graça 

que recebemos de Deus: pessoas que colo-

cou em nosso caminho; situações que trou-

xeram felicidade e consolação, ou também 

aquelas mais tribuladas, mas que nos deram 

aprendizado; oportunidades em que eu pu-

desse expressar esse amor aos demais. Esse 

exercício pode ser chamado de teografia, ou 

seja, observar as marcas de Deus em nós, 

em nossa vida, em nosso caminho. Algumas 

marcas podem ser mais aparentes. Outras, 

no entanto, são reveladas aos poucos, no ín-

timo de cada um e cada uma, e requer qua-

se um exercício de garimpo para acharmos 

tamanha riqueza em nosso coração: “Onde 

está o seu tesouro, aí estará também o seu 

coração” (Mt 6,21). 

Amor e gratuidadeTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:
Senhor, dai-nos um olhar 
 atento para suas marcas  
de amor em minha vida.

D
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1Tm 4,12-16 
“Ninguém te despreze  
por seres jovem.”

Sl 111 (110) 
“Celebro a Javé  
de todo o coração.”

Sl 49 (48) 
“Escutem isto,  
todos os povos.”

Festa de São Mateus, 
apóstolo e evangelista 
Mt 9,9-13 “Aqueles  
que têm saúde não 
precisam de médico,  
mas sim os doentes.”

24° Domingo  
do Tempo Comum
Lc 15,1-32 “Alegrai-vos 
comigo! Encontrei a minha 
ovelha que estava perdida!”

2Cor 4,7-15 
“Este poder  
extraordinário vem  
de Deus e não de nós.”

Lc 7,11-17 
“O Senhor sentiu 
compaixão para com ela  
e lhe disse: ‘Não chores!’”
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Santo Inácio de Loyola, nos Exercícios Es-

pirituais, diz que “o amor consiste mais em 

obras do que em palavras” [EE230]. Santo 

Inácio, dessa forma, propõe para quem pra-

tica os Exercícios Espirituais, sentir e sabo-

rear um amor que é vivido diariamente, no 

cotidiano, com a adesão radical para prati-

car esse amor de Deus. De fato, inclusive nos 

Evangelhos, temos o exemplo de Cristo que 

muitas vezes pode nos chocar: “Quem de 

vocês não tiver pecado, que atire a primeira 

pedra” (Jo 8, 7). Nessa passagem, Cristo, com 

o olhar misericordioso, com compaixão e 

amor, acolhe a mulher. Ele não inverte a 

situação, mas, ao contrário, com o mesmo 

amor, repreende de forma sutil quem que-

ria agir com violência. Uma atitude profé-

tica, vencendo o medo, a violência, e até a 

morte, para acolher e transformar vidas. 

Podemos nos perguntar essa semana: como 

minhas obras estão voltadas a esse projeto 

radical de amor de Deus? Quais são meus 

desejos para mais amar e servir?

Amor e obras QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, dai-nos um coração 
misericordioso e acolhedor.
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Sl 149 
“Cantem para Javé  
um cântico novo.”

Lc 9,1-6 
“Os discípulos partiram e 
percorriam os povoados, 
anunciando a Boa Nova.”

Lc 9,18-22 
“E vós, quem  
dizeis que eu sou?”

Lc 9,43b-45 
“O sentido lhes  
ficava escondido.”

Lc 8,16-18 
“Ninguém acende uma 
lâmpada para cobri-la  
com uma vasilha.”

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
Lc 16,1-13 “Quem é fiel nas  
pequenas coisas também  
é fiel nas grandes.”
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Na exortação apostólica pós-sinodal, 
Christus Vivit, Papa Francisco nos fala des-
sa dimensão reveladora do amor de Deus 
na Palavra, nas Sagradas Escrituras: “Em 
sua palavra, encontramos muitas expres-
sões do seu amor. É como se ele tivesse 
procurado diferentes maneiras de mani-
festá-lo para ver se com alguma dessas pa-
lavras conseguia chegar ao teu coração” 
(Christus Vivit, 114). Essa figura, sensível e 
carinhosa que Papa Francisco nos desenha 
de Deus, de fato parece o que acontece: Ele 
busca diferentes maneiras, na história da 
salvação, para demonstrar seu amor, e as-
sim essas Palavras nos tocam o coração. 
Essa revelação também acontece no coti-
diano: “é um amor que não esmaga, é um 
amor que não marginaliza, que não cala, 
um amor que não humilha nem subjuga. 
É o amor do Senhor, um amor de todos os 
dias, discreto e respeitoso, amor de liberda-
de e para a liberdade, amor que cura e que 
levanta. É o amor do Senhor que sabe mais 
de levantar que de quedas, de reconcilia-
ção que de proibição, de nova oportunidade 
que de condenar, de futuro que de passado”  
(Christus Vivit, 116).

Amor e revelaçãoQuinta SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, não cesses de se revelar  
em nosso cotidiano, para assim  

mais amá-lo e servi-lo.

D
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Lc 10,1-12 
“A messe é grande,  
mas os trabalhadores  
são poucos.”

Memória dos Santos  
Anjos da Guarda
Mt 18,1-5.10 “Quem se 
faz pequeno como esta 
criança, esse é o maior no 
Reino dos Céus.”

Br 1,15-22 
“Ao Senhor nosso  
Deus, cabe justiça.”

Br 4,5-12.27-29 
“Coragem, meu povo.”

26° Domingo  
do Tempo Comum
Lc 16,19-31 
“Há um grande  
abismo entre nós.”

Sl 102 (101) 
“Javé, ouve minha oração.”

Lc 9,51-56 
“Puseram-se a caminho.”
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