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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

Neste mês de outubro, entre os dias 06 e 27, ocor-

rerá, na cidade do Vaticano, o Sínodo para a Ama-

zônia, que traz como tema Amazônia: novos cami-

nhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Este 

importante encontro de bispos da nossa Igreja tem 

como objetivo, de acordo com o Papa Francisco, 

“identificar novos caminhos para a evangelização 

daquela porção do Povo de Deus, especialmente 

dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem 

perspectivas de um futuro sereno, também por 

causa da crise da Floresta Amazônica, pulmão de 

capital importância para nosso planeta”. Além dis-

so, a Amazônia é uma área geográfica preferen-

cial para a realização da missão evangelizadora da 

Companhia de Jesus no Brasil. Por isso, inspirado 

no mesmo tema do Sínodo, este roteiro de oração 

propõe que rezemos a riqueza deste bioma tão di-

verso e as lutas e resistências dos povos que nele 

vivem. À luz da Palavra, peçamos a Deus, nos-

so Criador, que inspire em cada um e cada uma 

de nós “a defesa da terra, das florestas e dos rios 

da região, contra a destruição, poluição e morte”  

(Trecho da Oração pelo Sínodo para a Amazônia)

Oração preparatória  
para todos os dias:

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

ordenados ao seu serviço e louvor.

Amazônia: novos caminhos 
para a Igreja e para uma 
Ecologia Integral



“Eu te louvo, Javé, com todo o meu cora-

ção, e descrevo todas as tuas maravilhas”  

(Sl 9, 2). Quanto mais conhecemos as mara-

vilhas de Deus, mais motivos e ânimo temos 

para louvá-Lo e render-Lhe graças. Sem dú-

vidas, a Amazônia é uma maravilha cuida-

dosamente pensada e gerada pelo Criador. 

O contexto do Sínodo é uma importante 

oportunidade para nos dedicarmos a conhe-

cer mais profundamente este bioma que é o 

maior da América Latina, essencial para os 

ciclos da água e do carbono e berço de uma 

admirável sociobiodiversidade.  É tempo de 

ter escuta atenta aos clamores da terra, que 

são também os clamores dos povos da ter-

ra, e de seguir anunciando o Cristo que de-

fende o pobre em qualquer lugar onde haja 

opressão. Que possamos ter humildade de 

aprender com a nossa irmã terra e com nos-

sos irmãos amazônicos modos de vida que 

estejam em sintonia com o mundo sem ma-

les que Deus sonha para nós.

Conhecer a AmazôniaPRIMEIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:
Senhor, dá-me a graça do  

conhecimento interno da pessoa  
de Jesus, que por mim se fez homem,  

para mais amá-Lo e segui-Lo.  
[EE 104]

D
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Lc 11, 5-13 
“Pedi e recebereis”.

Lc 11, 1-4 
“Senhor, ensina-nos  
a rezar”.

Sl 9, 2-11 
“Javé não abandona 
aqueles que o buscam”.

Solenidade de  
Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida
Jo 2, 1-11 
“Fazei o que ele vos disser”.

27° Domingo do  
Tempo Comum
Lc 17, 5-10 
“Aumenta a nossa fé!”.

Memória de Nossa 
Senhora do Rosário
Lc 1, 26-38 
“Eis aqui a serva do 
Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra!”.

Sl 130 (129) 
“No Senhor ponho  
a minha esperança”.
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Nós, cristãos, acreditamos em um Deus 
que é justo e que, por isso mesmo, não com-
pactua com injustiças nem as tolera (Rm 1, 
18). É nosso papel, como seus seguidores, 
nos assemelharmos cada vez mais a Ele. 
Nosso coração não deve permanecer tran-
quilo diante das situações de injustiça que 
presenciamos em nosso tempo. Neste sen-
tido, o Sínodo para a Amazônia é momento 
propício também para reconhecermos e va-
lorizarmos as lutas e resistências dos povos 
que há anos sofrem com projetos de desen-
volvimento que seguem a lógica colonial 
que gera injustiças socioambientais. Povos 
indígenas e tradicionais têm frequente-
mente seus direitos e suas vidas ameaçados 
e seus saberes intelectuais desprezados. Em 
nossas próprias e distintas realidades, bus-
quemos meios de “colaborar na constru-
ção de um mundo capaz de romper com as 
estruturas que sacrificam a vida e com as 
mentalidades de colonização para construir 
redes de solidariedade e interculturalidade” 
(Documento Preparatório, 4).

Reconhecer as lutas e 
resistências dos Povos  
da Amazônia Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ajuda-me a manifestar  
sua justiça no tempo  
presente (Rm 3, 26).

D
om

Rm 3, 21-30 
“Deus é um só”.

Rm 2, 1-11 
“Deus não faz distinção 
de pessoas”.

Festa de São Lucas
Lc 10, 1-9 
“Eis que vos envio 
como cordeiros para 
o meio de lobos”.

Lc 12, 8-12 
“O Espírito Santo 
vos ensinará o que 
deveis dizer”.

Sl 98 (97) 
“Aclamai o Senhor  
Deus, ó terra inteira”.

Rm 1, 16-25 
“Trocaram a verdade  
de Deus pela mentira”.
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28° Domingo  
do Tempo Comum
Lc 17, 11-19 
“Levanta-te e vai!  
Tua fé te salvou”.
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O Brasil é um país com dimensões conti-

nentais e, também por isso, possui regiões 

com características e realidades muito di-

versas. O Sínodo para a Amazônia chama 

a atenção para a urgência de sermos uma 

Igreja com rosto amazônico. Em nosso con-

texto, é, portanto, um desafio, mas também 

uma necessidade, de norte a sul do país, 

identificarmos as diversas “Amazônias” que 

existem em nossas diferentes realidades e 

com as quais convivemos mesmo sem no-

tar. É momento de lembrar a mensagem que 

o Papa Francisco nos deixou em sua carta 

encíclica Laudato Si, quando diz que tudo 

está interligado (LS 16, 91, 117, 138, 240). 

Aquilo que gera vida na Amazônia, gera 

vida também fora da Amazônia. Aquilo 

que gera vida fora da Amazônia, gera vida 

também na Amazônia. Dessa maneira, os 

novos caminhos para a Igreja exigem esfor-

ços coletivos de todos os batizados na busca 

constante de uma conversão ecológica in-

tegral que seja comprometida com Cristo,  

onde quer que se atue. 

Conviver com  
a AmazôniaTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, converte meu coração  
para uma nova relação  

com a Criação.

D
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Rm 6, 19-23 
“Colocai vossos membros 
ao serviço da justiça”.

Lc 12, 39-48 
“A quem muito foi dado, 
muito será pedido”.

Sl 119 (118), 89-96 
“Tua fidelidade perdura 
de geração em geração”.

Lc 13, 1-9 
“Se vós não vos 
converterdes, ireis morrer 
todos do mesmo modo”

29° Domingo  
do Tempo Comum
Lc 18, 1-8 
“Deus lhes fará  
justiça bem depressa”.

Rm 4, 20-25 
“Deus tem poder para 
cumprir o que prometeu”.

Sl 40 (39), 2-9 
“Com prazer faço a 
vossa vontade”.
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

O conhecimento e o reconhecimento da 

riqueza e diversidade do bioma amazônico 

e das lutas de seus povos são passos extre-

mamente necessários nos novos caminhos 

a serem trilhados pela Igreja, mas que não 

podem encerrar-se em si próprios. A partir 

deles, é preciso “participar do diálogo no es-

paço público, assumindo a defesa profética 

da vida nesta região, em especial dos povos 

originários e tradicionais, dos migrantes 

e refugiados, da natureza em geral” (Plano 

Apostólico da Província dos Jesuítas do 

Brasil 2015-2020). Essa defesa deve firmar-

-se na esperança de que os sofrimentos do 

tempo presente não têm comparação com a 

glória que deverá se revelar (Rm 8, 18). É sa-

ber que as dores de parto que fazem a cria-

ção gemer, embora de fato sofridas, indicam 

uma possibilidade de recomeço, de nova 

vida que surgirá. Uma vez que a vida nova 

se revela, que novos caminhos são traçados, 

os sofrimentos são superados pela alegria.

Defender a Amazônia QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, fortalece nossa esperança  
para não desanimarmos na defesa  

da nossa Casa Comum.

D
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Rm 8, 31-39 
“Se Deus é por nós,  
quem será contra nós?”.

Lc 13, 22-30 
“E assim há últimos 
que serão primeiros, 
e primeiros que 
serão últimos”.

Lc 14, 1-6 
“Se algum de vós tem um 
filho ou um boi que caiu 
num poço, não o tira logo, 
mesmo em dia de sábado?”

Sol. da Comemoração de 
todos os Fiéis Defuntos
Mt 5, 1-12 “Alegrai-
vos e exultai, porque 
será grande a vossa 
recompensa nos céus”.

Festa de São Simão 
e São Judas
Ef 2, 19-22 
“Sois da família de Deus”.

Rm 8, 18-25 
“Toda a criação, até ao 
tempo presente, está 
gemendo como que 
em dores de parto”.
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30º Domingo  
do Tempo Comum
Lc 18 ,9-14 “Quem se eleva 
será humilhado, e quem 
se humilha será elevado”.
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Os temas de cada semana foram inspirados no material de apresentação  
do Sínodo para a Amazônia, produzido pela Rede Eclesial Pan-Amazônica  

(REPAM) e a Comissão Episcopal para a Amazônia. 

Disponível em: https://magisbrasil.com/sinodoam
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