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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 sol que nasce do alto nos visitará! É promes-
sa de vida nova. É anseio de transformação. É a 
vida se fazendo vida mais uma vez! Ela nos visita 
para findarmos um ciclo e nos lembra que temos 
a oportunidade de recomeçar outro novamente.  
A vida insiste em viver! 

Neste ano, vivenciamos muitos acontecimen-
tos, tanto individuais, quanto coletivos: no âmbito 
individual, só nós mesmos sabemos o que passa-
mos neste ano, ou melhor, citando Fernando Pes-
soa: “Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se 
é!” A constante dor e delícia de sermos quem nós 
verdadeiramente somos, de viver nossa própria 
missão neste chão. No âmbito coletivo, fomos atra-
vessados por tantas transformações, boas e ruins…  
Ciclos que se iniciaram e ciclos que se fecharam. 

E em meio a tudo isso, a todos os nossos afetos, 
nossas movimentações interiores e exteriores, 
estamos aqui, agora. Conectados em nossa fé, em 
toda vida que nos habita e que habitamos: esta-
mos aqui novamente neste tempo de espera, de 
esperança e de renovação: Este Sol irá mais uma 
vez nascer lá do alto, do mais alto espaço/tempo/
lugar que possa haver, e brilhará, nascerá e nos tra-
rá novamente a chance de recomeçar, de nos for-
talecermos em nossa humanidade e fraternidade.  
Para que possamos enfim, atravessados por essa 
luz e amor, tecer e florescer relações, ser/estar  
no mundo em plenitude. 

Somos filhas e filhos do Sol que nasce do mais 
alto de nosso ser e que nos visita, nos habita e bri-
lha vida em abundância, ontem, hoje e sempre!

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

pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.

Advento: O Sol que  
nasce do alto nos visitará!



Pedido para todos  
os dias da semana:

Pai, dai-nos um coração aberto e 
acolhedor para escutar, para vigiar e 

esperar ativamente a sua vinda!

Nós sabemos que Ele virá novamente e nos visita-
rá. Mas, o que temos feito neste tempo de espera? Nesta 
passagem? Nesta travessia? Até o momento presente 
de celebrarmos novamente a vinda do Sol que brilha  
mais forte? 

Pode nos parecer repetitivo e dado por garantido que 
Ele sempre virá, sempre nos amará. Pois a vida sempre 
vence, renasce e transforma. Mas, o que nos impede de 
acolher sua vinda, verdadeiramente em nossas vidas? 

Deixamos muitas vezes essa potência de vida ser ape-
nas uma data, um evento, uma comemoração marcada 
por superficialidades e solidões coletivas. Em meio à an-
siedade e o desespero de mostrarmos que somos parte. 
Mas somos parte de quê? Somos parte de uma multidão 
de solidões? Ou somos parte de vidas que acreditam e 
amam-se umas às outras como o próprio Pai nos ensi-
nou? Este maior mandamento que nos deixou. E deixou 
nos amando. Foi através da forma que Ele nos amou que 
fomos ensinados a também amar.

Gostaríamos de propor um pequeno exercício de 
transformação. Um exercício de espera atenta, de pron-
tidão, de uma vida verdadeiramente aberta para aco-
lher o amor de Deus que mais uma vez se fará carne e 
habitará entre nós.

Neste tempo de advento, de vigilância e de espe-
ra atenta da vinda de Deus, busquemos estar atentos 
também às nossas vidas. Como estamos nos cuidando? 
Como estamos nos relacionando em nossas famílias? 
Em nossas missões e ocupações? Enfim, em nossos afe-
tos. Busquemos providenciar atitudes concretas de uma 
vida que permita que o Deus da vida venha, e habite 
entre nós, em nossa morada, em nosso mundo.

Peça este dom. A graça de Deus para que tenha o de-
sejo de desejar esperar, escutar, estar aberta/o ao pro-
jeto de vida do Reino de Deus. Este projeto que somos 
protagonistas e agentes diretos de transformação e pro-
clamação da vida!

Atentos e vigilantes  
para acolherPRIMEIRA SEMANA

Mt 7, 21.24-27 
“Aquele que faz a vontade 
de meu Pai entrará 
no Reino do Céus.”

Is 25, 6-10a 
“O Senhor convida para o 
seu banquete e enxugará 
as lagrimas de tua face”

Is 29, 17-24 
“Naquele dia, os olhos  
dos cegos verão.”

Mt 9, 35- 10,1-8 
“Vendo Jesus as multidões, 
compadeceu-se delas”

1º Domingo do Advento
Mt 24, 37-44 
“Ficai atentos e 
preparados.”

Is 4, 2-6 
“Haverá grande alegria 
para os sobreviventes  
de Israel.”

Lc, 10, 21-24 
“Feliz os olhos que  
vêem o que vós vedes!”
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Estarmos atentos ao céu, mas com os pés na ter-
ra, é estar “contemplativo na ação”, como é para 
Santo Inácio de Loyola. Onde as duas coisas não 
estão separadas: o contemplar e o agir. Mas estão 
juntas: “Contemplar a ação de Deus é cooperar com 
Ele” (Reflexões Inacianas nº 9).

Deus nos provoca a estarmos atentos. Ele nos 
provoca e nos clama diariamente: A “amar à 
Deus em todas as coisas e em todas as coisas em 
Deus” e assim; “Em tudo amar e servir” (Santo  
Inácio de Loyola).

Deus se faz presente na vida, no cotidiano, na 
criação. Sermos contemplativos na ação em nos-
sas vidas, é estarmos atentos à escuta de Deus que 
é presença. Com os pés fincados na terra que nos 
traz uma serenidade, conexão e comprometimento 
com a vida. Para sermos capazes de voar longe sa-
bendo que estamos com solo: consolados em Deus. 

Quando nos permitirmos alçar voos e termos 
a confiança de ação e enraizamento em solos pro-
fundos de fé, ternura, fraternidade, igualdade, es-
perança e amor, estaremos enfim mais conectados 
com o clamor de Deus que é contínuo. Porém, de-
pende de nós estarmos abertos para ouvir e pro-
clamar as maravilhas de sermos criaturas amadas 
por Deus e que somos capazes de também amar os 
irmãos e irmãs em comunhão e comprometimento 
com a vida e vida em plenitude.

Atentos para o céu,  
mas com os pés na terra Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Pai amoroso, Deus da criação,  
conceda-nos o dom de contemplar  

e agir no mundo.

Festa de Nossa  
Senhora de Guadalupe -  
Padroeira das Américas
Gl 4,4-7 “Deus enviou 
o seu Filho, nascido 
de uma mulher”

Mt 11, 28-30 
“Vinde a mim todos vós 
que estais cansados.”

Mt 11, 16-19 
“Não ouvem nem a João 
nem ao Filho do Homem”

Eclo 48, 1-11 
“Felizes o que te viram, 
e os que adormeceram 
na tua amizade”

Is 35, 1-10 
“É Deus mesmo que 
vem para nos salvar.”

Mt 18,12-14 
“Deus não deseja que 
se perca nenhum 
desses pequeninos.”

2º Domingo do Advento
Solenidade da Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora

Lc 1, 26-38 “Eis que 
conceberás e darás 
à luz a um filho”D
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Nesta terceira semana do Advento, somos convidados e 
convidadas a esperar a vinda de Jesus com alegria, celebra-
mos o Domingo da Alegria. São Paulo nos motiva a preparar 
a vida do Senhor assumindo três atitudes: uma alegria cons-
tante, oração perseverante e uma continua ação de graças.

Papa Francisco, em dezembro de 2017, na oração do An-
gelus, nos ajudou a refletir estas atitudes, dizendo: “Vivam 
sempre contentes”. Vale dizer, permanecer sempre na ale-
gria, mesmo quando as coisas não acontecem segundo os 
nossos desejos. Mas há a alegria profunda que é a paz, e a 
paz é uma alegria”. O movimento de esperar a Jesus, espe-
rança para nossa vida, é um movimento alegre, a alegria do 
cristão e da cristã não se compram, vem da fé e do encontro 
com Jesus, razão de nossa felicidade. Assim como João 
Batista, que nos revela que a nossa alegria se baseia na  
certeza que o deserto há vida. 

A segunda atitude de oração perseverante, nos motiva a 
entrar em uma relação estável com Deus, fonte da verdadeira 
alegria. A oração é um movimento constante de nos manter-
mos arraigados a Cristo, encontrando a serenidade interior 
mesmos nas contradições cotidianas.

Por fim, queremos com o coração alegre, na profunda pre-
sença de Deus, prestar nossa gratidão, o amor agradecido a 
Deus. “Ele, de fato, é muito generoso para conosco, e nós so-
mos convidados a reconhecer sempre seus benefícios, o seu 
amor misericordioso, a sua paciência e bondade, vivendo as-
sim em um incessante agradecimento a Deus por caminhar 
conosco por meio de Jesus”, nos motiva Francisco.

Alegria, oração e gratidão são três comportamentos que 
nos preparam a viver o Natal de modo autêntico. Neste úl-
timo período do tempo do Advento, confiemos nossa vida à 
materna intercessão da Virgem Maria. Ela é causa da nossa 
alegria, não somente porque gerou Jesus, mas porque nos en-
via continuamente a Ele.

Alegria, oração  
e gratidãoTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor dai-nos o coração alegre,  
orante e agradecido para acolher  

a vossa presença.

Sl 70 (71) 
“Minha Boca se encha 
de louvor, para que eu 
cante vossa glória.”

Mt 1, 18-24 
“Ela dará à luz um 
filho, e tu lhe darás 
o nome de Jesus.”

Lc 26-38 
Eis que conceberás e 
darás à luz em filho.”

Ct 2, 8-14 
“Eis o meu amado  
que vem saltando 
pelos montes.”

3º Domingo Advento
Mt 11,2-11 “Eis que envio 
o meu mensageiro à tua 
frente; ele vai preparar o 
teu caminho diante de ti”

Mt 21, 23-27 
“Donde vinha o  
batismo de João?”

Sl 71 (72) 
“Nos seus dias a 
justiça florirá e a 
paz em abundância, 
para sempre.” 
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Roteiro de Oração 
na Vida Diária

Belém significa a casa do pão, nesta casa o Se-
nhor marca o encontro com a humanidade saben-
do que precisamos de alimento para viver, do pão 
que sacia o nosso coração. Nesta semana somos 
chamados e chamadas a irmos para Belém, lá Jesus, 
nascido de Maria, nos espera. 

Belém é um lugar de virada da nossa história. 
Lá Deus, na casa do pão, nasce numa manjedou-
ra; como se quisesse dizer-nos: Estou aqui ao vosso 
dispor, como vosso alimento. Não agarra, oferece 
de comer; não dá uma coisa, mas dá-se a Si mesmo. 
Em Belém, descobrimos que Deus não é alguém 
que agarra a vida, mas Aquele que dá a vida. Lá, o 
Menino de Belém lança um novo modelo de vida, 
daquele que não devora, não acumula, mas que 
partilha e dá.

Em Belém, evidenciamos que a vida de Deus se 
coloca com a humanidade, é Deus conosco, no ca-
minho e na vida. Acolher a presença de Deus, aco-
lher o menino Jesus que nasce e vive por amor é 
acolher também a nossa capacidade de partilhar, 
de doar a vida, de dar pão a quem tem fome e fome 
de justiça a quem tem pão. 

Vamos a Belém, assim também disseram os pas-
tores, os reis. Queremos também nós, ir a Belém, 
superando os egoísmos, os males do consumismo, 
para que assim nós cheguemos à manjedoura, 
diante do pão da vida, para que através de nós se 
torne pão repartido no mundo. Vamos a Belém, a 
Casa do Pão, lá o Senhor nos Espera!

Vamos a Belém,  
lá o Senhor nos espera! QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:
Senhor, nos guie até a tua  

manjedoura e nos inspire a 
partilharmos o pão da vida  

entre todos e todas!

Festa de Santo Estevão, 
o primeiro Mártir
Mt 10, 17-22 “Não Serei vós 
que haveis de falar, mas 
sim o Espirito de vosso Pai.

Solenidade Natal 
de Nosso Senhor 
Jesus Cristo
Jo 1, 1-18 “A Palavra se fez 
carne e habitou entre nós.”

Festa de São João, 
Apóstolo e Evangelista
1Jo 1, 1-4 “O que 
vimos e ouvimos, nós 
vos anunciamos.”

Festa Santos 
Inocentes, Mártires
Mt 2, 13-18 “Levanta-te, 
pega o menino e sua mãe 
e foge para o Egito.”

Sl 24(25) 
Levantai vossa cabeça 
e olhai, pois, a vossa 
redenção se aproxima!

Lc 1, 67-79 
“O Sol que nasce do 
alto nos visitará”

4º Domingo do Advento
Mt 1, 18-24 “Ele será 
chamado pelo nome de 
Emanuel, que significa: 
Deus está conosco.”D
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QUINTA SEMANA

1Jo 2,22-28 
“Permaneça dentro de 
vós aquilo que ouvistes 
desde o princípio.”

Solenidade da Santa Mãe 
de Deus, Maria do Natal
Lucas 2,16-21 “Quanto a 
Maria, guardava todos 
estes fatos e meditava sobre 
eles em seu coração.”

Jo 1,29-34 
“Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o 
pecado do mundo.”

Jo 1,35-42 
“Foram ver onde 
Jesus morava e 
permaneceram com ele.”

Sagrada Família de Jesus, 
Maria e José do Natal
Cl 3,12-21 
“A vida da família 
no Senhor.”

Lc 2,36-40 
“Pôs-se a falar do menino 
a todos que esperavam a 
libertação de Jerusalém.”

Jo 1,1-18 
“A Palavra se fez carne 
e habitou entre nós.”

Ainda celebrando o Natal de Jesus, Deus que cami-
nha conosco e se encarna em nossa realidade, nesta se-
mana queremos rezar e voltar nosso coração para Ma-
ria, aquela que por meio de Deus nos dá o pão da vida, 
aquela que nos conduz para Jesus. Maria de tantos no-
mes e rostos, nos ajuda a sermos discípulos e discípulas 
fiéis de Jesus, abraçando concretamente seu projeto. 
Queremos rezar três palavras que sintetizam o compor-
tamento da Mãe de Jesus de o abrir-se a ação de Deus. 
Aquela que escuta, aquela que decide e que age. 

Maria é aquela que soube ouvir a Deus, numa escuta 
atenta, de acolhida e disponibilidade, ela lê os aconte-
cimentos da sua vida, vai a fundo e colhe seus signi-
ficados, ela é a Mãe da Escuta. Ela também é exemplo 
de decisão, Maria não se deixa arrastar pelos aconteci-
mentos, não hesita em decidir, ela se coloca à escuta de 
Deus, reflete e procura compreender a realidade e de-
cide confiar totalmente n’Ele. Por fim ela é a Mulher da 
ação, ela se põe a caminhar, Quando Maria descobre o 
que Deus queria realmente dela, ou seja, o que ela de-
via fazer, parte “imediatamente”. Ela sai de casa e de si 
mesma, por amor, carregando no seu seio o dom mais 
precioso: seu Filho Jesus.

Maria da escuta, da decisão e da ação nos conduz 
ao seu filho, nos mostra o caminho ao seu projeto, nos 
ajuda a construir a paz. Queremos acolher o novo ano 
inspirados por Maria, que nos ajuda a construir uma 
política de paz!

Maria nos conduz  
pela mão de Jesus

Pedido para todos  
os dias da semana:

Maria, mãe da escuta,  
da decisão e da ação, nos conduza  

à Jesus, Mestre da Paz!

Textos: Dandara Terra e Robson Oliveira | Ilustração: Paolo Sala - Catholic Archdiocese of Perth, Australia  
Diagramação e Projeto Gráfico: Rodrigo Silva
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