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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 mês de novembro nos inspira a santidade, nos 
chama a sermos santos, vivendo com alegria a nos-
sa doação (GE, 14)1 , como nos fala o Papa Francisco. 
Celebramos, como Igreja, a Festa de Todos os San-
tos e Santas da Igreja.

Novembro também é um mês muito especial 
para a Companhia de Jesus, pois no dia 05 come-
moramos a Festa de Todos os Santos e Beatos Je-
suítas. Pessoas que deram suas vidas à missão e 
que hoje são referências de discipulado e de se-
guimento a Jesus e ao seu projeto, por meio da  
Companhia de Jesus. 

Assim, neste roteiro somos convidados e con-
vidadas a rezar a nossa santidade e também a re-
zar pelas vocações da Companhia de Jesus, como 
um modo de ser presença de Cristo no mundo,  
tornando-o mais fraterno.

Nesta perspectiva, o Senhor nos chama a san-
tificar o mundo, a discernir e eleger para melhor 
servir. Cada um no seu caminho, na sua vocação, 
ajudando a construir a obra de Deus. Que Nossa 
Senhora da Estrada nos ajude e ajude a Compa-
nhia de Jesus a suscitar vocações, acima de tudo,  
a vocação à santidade!

Um bom e belo caminho a todos/as!

1 PAPA FRANCISCO, Gaudete et Exsultate. Sobre a chamado à santidade 
no mundo atual, Brasília: Edições CNBB, 2018.

Oração preparatória  
para todos os dias:
Senhor, enviai vocações  

à Companhia de Jesus e dai 
perseverança àqueles que O seguem.

Santidade, Discernimento 
e Eleição: caminhos para 
melhor servir a missão!



Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, prepara-me. Quero ser santo, 
quero gravar tua imagem em minha 

alma e aplicá-la em minha vida  
(Santo Alberto Hurtado).

Papa Francisco nos convida à santidade. Em 
sua Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, 
ele nos diz que “Todos somos chamados a ser 
santos, vivendo com amor e oferecendo o pró-
prio testemunho nas ocupações de cada dia, 
onde cada um se encontra. Se é um consagrado 
ou consagrada? Sê santo, vivendo com alegria 
a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e 
cuidando do teu marido ou da tua esposa, como 
Cristo fez com a Igreja. Se é um trabalhador? Sê 
santo, cumprindo com honestidade e compe-
tência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. Se 
é avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciên-
cia as crianças a seguirem Jesus. Estás investi-
do em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem 
comum e renunciando aos teus interesses pes-
soais” (Gaudete et Exsultate, 14). 

A santidade é estar no mundo e fazer o Rei-
no de Deus acontecer em cada realidade que 
estamos, seja na nossa vida pessoal, como tam-
bém na nossa vida comunitária. Assim como 
Jesus inspirou ao padre chileno Santo Alberto 
Hurtado (1901-1952), que com seu testemunho 
percebeu que o sentido de amar a Cristo era re-
conhecê-Lo no pobre, nos universitários, nos 
operários despedidos, nos mendigos das ruas de 
Santiago do Chile, peçamos a Ele que também 
nos inspire em nossos caminhos de santidade e 
inspire a todos aqueles que buscam, através da 
Companhia de Jesus, mais amar e servir.

Somos chamados e 
chamadas à santidadePRIMEIRA SEMANA

D
om

Lc 15, 1-10 
Haverá alegria no céu  
por um só pecador  
que se converte.

Lc 14, 25-33 
Qualquer um de vós,  
se não renunciar a tudo  
o que tem, não pode ser 
meu discípulo!

Rm 15, 14-21 
Fui feito ministro  
de Jesus Cristo  
entre os pagãos.

1Cor 3, 9c-11.16-17
Vós sois o santuário  
de Deus.

31º Dom. do T. Comum
Solenidade de  
Todos os Santos 
Mt 5, 1-12 -  
Bem-aventurados os 
pobres em espírito.

Lc 14, 12-14 
Não convides teus amigos, 
mas os pobres e os 
aleijados.

Rm 12, 5-16 
Somos todos membros  
uns dos outros.
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Segundo o Padre João Batista Libânio, discernir é 
uma forma de espiritualidade, de oração, de busca da 
vontade de Deus, que só aparece no final do processo, 
ainda que desde o início esteja presente sob forma de 
impulso, provocação. Discernir é entrelaçar num ato 
único as três dimensões de passado, presente e futu-
ro. Passado ao retomar como sinais de Deus o que já 
aconteceu, a tradição, a codificação humana, os da-
dos já acumulados até o presente. Presente, por saber 
que o passado não esgota as possibilidades de Deus, 
nem o limita e muito menos o determina, de modo 
que o presente pode ser a confirmação, ruptura ou 
novidade sublimante. Futuro, porque ele se orienta à 
ação a ser posta, a uma história a ser criada2.  

Papa Francisco nos alerta: “o discernimento não 
é necessário apenas em momentos extraordinários, 
quando temos de resolver problemas graves ou quan-
do se deve tomar uma decisão crucial; mas é um ins-
trumento de luta, para seguir melhor o Senhor. É-nos 
sempre útil, para sermos capazes de reconhecer os 
tempos de Deus e a sua graça, para não desperdi-
çarmos as inspirações do Senhor, para não ignorar-
mos o seu convite a crescer, a exercer a santidade”  
(Gaudete et Exsultate, 169).

Que inspirados por Santo Inácio, aquele que dis-
cerniu a vontade do Senhor, que o chamava para do-
ar-se aos irmãos e irmãs através da Companhia de 
Jesus, queiramos também escutar, discernir e colo-
car a vida a serviço do Reino de Deus. Rezemos para 
aqueles que se colocam na missão de continuar a 
obra que Santo Inácio de Loyola começou junto com  
seus companheiros.

2 LIBÂNIO, João Batista. Critérios inacianos de discernimento a par-
tir da América Latina. Edições Loyola, 1987

Discernimento Espiritual 
como um caminho à 
santidade

Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, mostrai-me os caminhos  
da santidade para a minha vida.

D
om

Lc 17, 20-25 
O Reino de Deus  
está entre vós.

Lc 17, 11-19 
Levanta-te e vai!  
Tua fé te salvou.

Lc 17, 26-37
Quem procura ganhar a 
sua vida, vai perdê-la;  
e quem a perde,  
vai conservá-la.

Lc 18, 1-8 
Deus fará justiça aos  
seus escolhidos que  
gritam por ele.

Sb 1, 1-7 
A Sabedoria é o espírito 
que ama os homens; o 
Espírito do Senhor enche 
toda a terra.

Lc 17, 7-10 
Somos servos inúteis; 
fizemos o que  
devíamos fazer.
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32º Domingo  
do Tempo Comum
Lc 20, 27-38 
Deus não é Deus dos 
mortos, mas dos vivos.
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NOV

13 
NOV
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NOV
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NOV
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NOV



A “Eleição” é o centro e o momento decisivo dos 
Exercícios Espirituais. Antes de ser uma escolha 
pessoal, ela é uma descoberta, um achado, um dom 
de Deus. O Senhor me chama, me inspira, age em 
mim com a sua graça, mas não me força. Ele respei-
ta a minha liberdade, como respeitou a liberdade 
do jovem rico: “Se queres..., vai, vende, dá aos po-
bres; depois, vem e segue-me!” (Mt 19,21).

Para Santo Inácio, o ser humano atinge sua plena 
realização quando, livre dos condicionamentos da 
paixão (“afeição desordenada”), é movido imedia-
tamente por Deus, elege livre e espontaneamente 
o que sente que Deus previamente coloca no seu 
coração (EE 155).

A busca pela santidade nos mostra sempre a 
atenta necessidade do reconhecimento e o arre-
pendimento dos nossos pecados, das nossas desor-
dens, como caminho de renovar a nossa confiança 
no Senhor. Já com o coração pacificado, um olhar 
mais puro, podemos olhar nossa vida e nossa op-
ções. Este caminho é de extrema importância para 
nosso discernimento vocacional e pessoal.

Para que assim possamos reorientar nossas 
ações e escolhas diante do Senhor, vivo, que nos 
fala, assim como falou com os profetas e com os 
santos e santas, que o Senhor da messe inspire a 
nós e às Vocações Jesuítas a sempre amar e servir.

Eleição: um caminho  
para melhor servirTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, fica sempre à frente na nossa 
vida e na vida daqueles que escolheste 
para teu serviço, para que não se deixe 

de realizar, por negligência nossa, a 
totalidade de teu projeto de amor  

(Pe. Jerônimo Nadal, SJ).

D
om

Mem. da Apresentação  
de Nossa Senhora

Mt 12, 46-50 - Pois todo aquele 
que faz a vontade do meu Pai, 
que está nos céus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe.

Sl 16 (17) 
Ao despertar me saciará 
vossa presença, ó Senhor!

Lc 19, 45-48 
Fizestes da casa de Deus 
um antro de ladrões.

Sl 9 
Eu vos louvarei,  
Senhor, de todo o  
coração, todas as vossas 
maravilhas narrarei.

33º Domingo  
do Tempo Comum
Lc 21, 5-19 
É permanecendo firmes 
que ireis ganhar a vida!

Lc 18, 35-43 
O que queres que eu faça 
por ti?“Senhor, eu quero 
enxergar de novo”.

Lc 19, 1-10 
O Filho do Homem veio 
procurar e salvar o que 
estava perdido.
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

A santidade nos aproxima de Jesus, nos faz vi-
ver em união com Cristo, com seu projeto e com o 
mistério de sua vida. Não podemos conceber Cris-
to sem o Reino que Ele veio trazer, e também a sua 
missão é inseparável da construção do Reino de 
Deus. Para isso, Ele precisa de nós, de nossos dons, 
daquilo que nos deu para melhor servir.

Papa Francisco nos diz: “Não é saudável amar o 
silêncio e esquivar o encontro com o outro, desejar 
o repouso e rejeitar a atividade, buscar a oração e 
menosprezar o serviço. Tudo pode ser recebido e 
integrado como parte da própria vida neste mun-
do, entrando a fazer parte do caminho de santifi-
cação. Somos chamados a viver a contemplação 
mesmo no meio da ação, e santificamo-nos no 
exercício responsável e generoso da nossa missão”  
(Gaudete et Exsultate, 26).

A essência de nossa santidade está no Mestre, 
que nos ajuda a ser santos e santas. Tua Palavra nos 
inspira. Em seu documento Francisco nos dá uma 
pista: Voltemos a Jesus e às suas bem-aventuran-
ças. Nelas somos chamados a deixar transparecer 
um coração pobre, manso, compassivo às realida-
des dos meus irmãos e irmãs, buscar a justiça, ser 
misericordioso, ter o coração limpo daquilo que 
não me permite amar e semear a paz, mesmo em 
tempos de perseguições ou de tribulações.

Que a exemplo dos Santos e Beatos Jesuítas, que 
foram até o fim, entregando tudo que tinham para 
a construção do Reino, rezemos nesta quarta sema-
na para que Deus multiplique e suscite naqueles 
que querem doar seus dons e suas vidas para a mis-
são da Companhia de Jesus, uma vida e um coração 
voltados às bem aventuranças.

Todos os dons  
que me destes com 
gratidão vos devolvo QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que meus dons estejam 
disponíveis a Ti e à Tua missão.

D
om

Dn 6, 12-28 
Meu Deus enviou  
seu anjo e fechou  
a boca dos leões.

Lc 21, 12-19 
É permanecendo firmes 
que ireis ganhar a vida!

Lc 21, 29-33 
Quando virdes acontecer 
essas coisas, ficai sabendo 
que o Reino de Deus  
está perto.

Festa de Santo  
André, Apóstolo
Mt 4, 18-22 
Imediatamente deixaram 
as redes e o seguiram.

Lc 21, 1-4 
Ofertou tudo quanto  
tinha para viver.

Lc 21, 5-11 
Grandes sinais serão  
vistos no céu.
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34º D. do Tempo Comum
Solenidade de N. S. Jesus 
Cristo, Rei do Universo
Lc 23, 35-43 - Senhor, 
lembra-te de mim, quando 
entrares no teu reinado.

24 
NOV
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NOV
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NOV
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NOV
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