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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.

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.

Na esperan-
ça deste ano que se 

inicia, diante do novo 
que se apresenta, quere-

mos, neste primeiro Roteiro de  
Oração de 2020, rezar e pedir mu-

danças que gerem vida, vida para todos e 
todas. É o momento de pensarmos em nossas 

posturas, pessoais e coletivas!

Nesta perspectiva, Papa Francisco quer nos ajudar 
a projetar mudanças concretas em nós, em nossa socie-
dade, em nosso modelo econômico. Em maio de 2020,  
em Assis, na Itália, o Papa convoca jovens e adultos,  
economistas e todos aqueles que pensam um novo  
mundo possível para refletir transformações palpáveis.  
Este encontro se chama “Economia de Francisco”,  
carregando o nome daquele nos levou a perceber a  
importância do cuidado com a Casa Comum. 

Francisco nos faz um convite, ciente que basta somen-
te nosso “sim” para que possamos mudar as formas, os 
caminhos e os percursos do nosso modo de lidar e arti-
cular a economia. Ele nos chama dizendo: “Caríssimos 
jovens, sei que vocês são capazes de escutar com o cora-
ção os gritos cada vez mais angustiados da terra e de seus 
pobres em busca de ajuda e de responsabilidade, ou seja, 
alguém que ‘responda’ e não se vire para o outro lado. Se 
ouvirdes o vosso coração, sentireis que sois portadores de 
uma cultura corajosa e não tendes medo de assumir ris-
cos e comprometer-vos a construir uma nova sociedade.”

Mudar o modo operante de nossa economia é mudar 
nossas posturas, mudar a forma que nós a pensamos e 
articulamos. Mudar nossos discursos é uma ação ne-
cessária para se pensar novos modos de construir uma 
economia que inclui, que respeita a vida e a criação de 
Deus, que preza pela dignidade humana. Diante dessa ur-
gência, todos, todos nós mesmo, somos chamados a rever 
nossos esquemas mentais e morais, para que possamos 
estar mais em conformidade com os mandamentos de  
Deus e com as exigências do bem comum. 

Rezemos para que este ano possa ser cheio de alegrias e  
esperanças na construção de um mundo melhor!

Oração preparatória  
para todos os dias:

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

ao seu serviço e louvor.

Uma mudança  
nos passos de  
Francisco...



Oração preparatória  
para todos os dias:

Senhor, dai-me sensibilidade e coragem 
para mudar tudo aquilo que colabora para a 

exclusão, para o desperdício e para a geração 
de um consumismo desenfreado.

Para pensar em 
mudanças, pensar em 
novos caminhos para a nos-
so modelo econômico, pensar em 
um “pacto” para mudar a atual eco-
nomia e dar alma à economia do amanhã, 
para benefício não só dos mais pobres, mas sim 
de toda humanidade, é necessária a participação to-
tal de todos e todas. Atualmente vivemos em um sis-
tema econômico que tem um crescimento incapaz de 
garantir o respeito ao meio ambiente, o acolhimen-
to da vida, o cuidado da família, a equidade social, a 
dignidade dos trabalhadores e os direitos das futuras 
gerações, um modelo que preza pelo consumismo, 
desperdício, estilos de vida, que, na verdade, são cons-
titutivos do “nosso sistema econômico-social”, segun-
do o Papa Francisco em seu Chamado de Assis.

Digamos “não” à economia da exclusão, uma eco-
nomia que mata, que fere, que coloca sempre o lucro 
à frente da vida. E lutemos para conseguir um “sim” a 
uma economia que faz viver, porque compartilha, in-
clui os pobres e utiliza o lucro para criar comunhão, 
que gera possibilidades de um mundo melhor, em har-
monia com a nossa Casa Comum. 

Vamos juntos levantar a voz para que os respon-
sáveis pelo planejamento e pela gestão da economia 
tenham a coragem de rejeitar uma economia de exclu-
são e saibam abrir novos caminhos. 

Sendo assim, nesse novo ano, a pedido de Francis-
co, “não deixemos para outros o ser o protagonista da 
mudança! Vós sois aqueles que detêm o futuro! Atra-
vés de vós o futuro entra no mundo. Também a vós, 
eu peço para serdes protagonistas desta mudança. [...] 
Peço-vos para serdes construtores do futuro, trabalhai 
por um mundo melhor” (Christus Vivit, nº 174).

Somos todos  
e todas protagonistas

Primeira  
Semana

Epifania do Senhor 
Mt 2, 1-12 
“Viemos do Oriente 
adorar o Rei.”

Mt 4, 12-25 
“O Reino dos Céus 
está próximo.”

1Jo 4, 7-10 
“Deus é amor”

Mc 6, 45-52 
“Coragem, sou eu! 
Não tenhais medo!”

Lc 4, 14-22 
“O Espírito do Senhor 
está sobre mim.”

1Jo 5, 5-13 
“Aquele que crê no 
Filho de Deus tem este 
testemunho dentro de si.”

1Jo 5, 14-21 
“Sabemos que ele  
nos ouve em tudo o 
que lhe pedimos.”
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Oração preparatória  
para todos os dias:
Senhor, mestre da Paz, nos ajude a  
termos o coração mais fraterno!

Somos convida-
dos e convidadas nes-

ta semana a rezar por uma 
economia que ajude a garantir a 

paz, por uma economia que nos faça 
sermos mais fraternos na busca de uma 

paz verdadeira e realista, que garanta a justiça  
a todos e todas.

A justiça econômica é também a garantia da paz 
como um caminho para a superação da pobreza, 
das desigualdades, na superação de uma “paz” que 
é conquistada com a exploração, e com a guerra. 
Repartir o pão, ajudar aqueles que mais precisam, 
é também um caminho para construção da Paz, que 
se dá através da fraternidade, de reconhecer que to-
dos e todas tem o direito de viver. “Só a fraternidade 
pode garantir a paz duradoura, pode vencer a po-
breza, pode extinguir as tensões e as guerras, pode 
erradicar a corrupção e o crime”, somos convocados 
e convocadas a nos ocuparmos do bem comum, a 
ajudarmos os irmãos, especialmente os mais fracos 
e marginalizados.

Vivemos em um modelo econômico que não nos 
ensina a partilhar, a dividir, a sermos fraternos, um 
sistema que individualiza, que nos faz sempre que-
rer mais e não partilhar. Queremos, nesta semana, 
olhar para nossa vida, para nosso cotidiano e pen-
sar nossas ações para perceber onde estamos sendo  
menos fraternos. 

“Não pode haver verdadeira comunhão e um 
compromisso em favor do bem comum e da justi-
ça social sem a fraternidade e partilha. Sem partilha 
fraterna não se pode realizar uma autêntica comu-
nidade eclesial ou civil: há somente um conjunto 
de indivíduos movidos pelos próprios interesses.” 
(Papa Francisco, Regina Coeli, 02 de abril de 2018)

Por uma economia  
fraterna que garanta a paz

Segunda 
Semana

Batismo do Senhor 
Mt 3, 13-17  
“Este é o meu Filho 
amado, no qual eu 
pus o meu agrado.”

Mc 1, 14-20  
“Convertei-vos e  
crede no Evangelho.”

1Sm 1, 9-20  
“O Senhor lembrou-se 
de Ana e ela deu à luz um 
filho e chamou-o Samuel.”

Mc 1,29-39  
“Curou muitas pessoas 
de diversas doenças.”

Mc 1, 40-45  
“Eu quero: fica curado!”

Mc 2, 1-12 
“Nunca vimos  
uma coisa assim.”

Mc 2, 13-17  
“Eu não vim para chamar 
justos, mas sim pecadores.”
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Oração preparatória  
para todos os dias:

Senhor, ajudai-nos a ter sempre  
um olhar humano e fraterno!

Pensar em ou-
tros modelos econômi-
cos é necessariamente pen-
sar em uma economia que nos 
faça mais humanos. Uma economia 
mais justa e humana que considere a pes-
soa por completo e que garanta a paz e a soli-
dariedade entre aqueles e aquelas à margem deste 
sistema atual.

Bem sabemos que por muitas vezes somos mo-
tivados a colocar sempre o capital acima de toda 
a vida humana, não olhando para o bem comum. 
Papa Francisco, ao se encontrar com membros do 
Conselho para um Capitalismo Inclusivo, os inda-
ga: “não se trata simplesmente de ‘ter mais’, mas ‘ser 
mais’. O que é necessário é uma profunda renova-
ção dos corações e mentes, para que a pessoa hu-
mana possa ser sempre colocada no centro da vida 
social, cultural e econômica. É urgente a criação de 
um sistema econômico inclusivo, que não deixa 
ninguém para trás, que não descarta nenhum dos 
nossos irmãos e irmãs, é uma nobre aspiração, digna  
de seus melhores esforços”

Neste caminho, a Economia de Francisco quer 
nos encorajar a perseverar no caminho da so-
lidariedade generosa e a trabalhar para que as 
economias e as finanças retornem para uma 
abordagem ética que favoreça os seres humanos, fa-
voreçam a vida humana, não colocando o dinheiro  
acima de tudo e de todos.

Nesta semana, peçamos a Deus a graça de 
sempre ter um olhar humano e fraterno fren-
te às desigualdades sociais, frente a um sistema  
corrompido pela ganância.

Por uma economia 
mais humana

Terceira  
Semana

2º Domingo do 
Tempo Comum 
Jo 1, 29-34  
“Eis o cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.”

Sl 50 (49)  
“A todo homem que 
procede retamente, eu 
mostrarei a salvação 
que vem de Deus.”

Mc 2, 23-28  
“O Filho do Homem,  
é senhor também 
no sábado.”

Sl 143 (144)  
“Bendito seja o Senhor, 
meu rochedo!”

Sl 56(55) 
“É no Senhor que eu 
confio e nada temo.”

Mc 3, 13-19 
“Chamou os que ele quis, 
para que ficassem com ele.”

Conversão de São 
Paulo, Festa
At 22, 30- 16
“Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai o Evangelho.”
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Oração preparatória  
para todos os dias:
Senhor, nos ensina a sermos mais  
cuidadosos e cuidadosas com as pessoas  
e com a nossa Casa Comum.

Este movimen-
to articulado pelo Papa 

Francisco quer buscar cons-
truções de alternativas, alter-

nativas ligadas à mudança de nos-
so estilo de vida, que nos levem a rever 

nosso consumismo desenfreado. É apren-
der a distinguir entre quantidade e qualidade. 

Nesse caminho, queremos construir uma economia 
que nos permita cuidar, cuidar principalmente de nos-

sa Casa Comum, sempre tão machucada pela ganância  
e pelo exploração desenfreada.

Desta forma, a Encíclica Laudato Si nos chama a 
duas posturas para buscar alternativas para um sis-
tema econômico capaz de cuidar: O primeiro é “eco-
logia econômica”, que propõe “implantar” a ótica e o 
método ecológico dentro das lógicas da economia. O 
segundo é “humanismo”, cuja necessidade se torna ur-
gente e “que faz apelo aos distintos saberes, incluindo o 
econômico, para uma visão mais integral e integradora”.   
(Laudato Si, nº 141)

Pensar em uma economia que garanta o cuidado com a 
pessoa humana e com uma ecologia integral é dizer o sim à 
capacidade humana de criar e construir alternativas, abrin-
do caminho e oportunidades não apenas de estratégias, mas 
também de uma conversão pessoal que nos permita olhar 
para nossas atitudes e humanizar nossas relações com base 
no cuidado, na fraternidade e na solidariedade.

Devemos entender que tudo está interligado, como diz 
Francisco, e que, nessa condição, mudar nossa mentalidade 
pessoal e coletiva sobre de que forma estamos cuidando das 
pessoas e da casa comum é, sim, mudar um sistema.

Somos chamados e chamadas a “promover juntos, atra-
vés de um ‘pacto’ comum, um processo de mudança global 
que veja na comunhão de intenções não somente aqueles 
que têm o dom da fé, mas todos os homens e mulheres de 
boa vontade, para além das diferenças de credo e de nacio-
nalidade, unidos por um ideal de fraternidade atento sobre-
tudo aos pobres e aos excluídos. Convido cada um de vocês 
a ser protagonista deste pacto, assumindo um compromis-
so individual e coletivo para cultivar juntos o sonho de um 
novo humanismo que responda às expectativas do homem 
e ao projeto de Deus.” (Mensagem do Papa Francisco para o 
evento “Economia de Francisco”)

Por uma economia capaz de cuidado
Quarta 
Semana

3º Domingo do 
Tempo Comum 
Mt 4, 12-23   
“Convertei-vos, porque 
o Reino dos Céus 
está próximo.”

2Sm 5,1-10   
“Tu apascentarás o 
meu povo Israel.”

Mc 3, 31-35  
“Quem faz a vontade de 
Deus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe.”

Mc 4, 1-20  
“A vós, foi dado o mistério 
do Reino de Deus.”

Mc 4, 21-25  
“Se alguém tem ouvidos 
para ouvir, ouça.”

Mc 4, 26-34  
“O Reino de Deus é como 
quando alguém espalha 
a semente na terra.”

Sl 51 (50)  
“Criai em mim um 
coração que seja puro!”
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Textos:  
Robson Oliveira 

Ilustração:  
São Francisco e Papa Francisco, 

Artista desconhecido
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