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na Vida Diária



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.

No mês 
de maio, nós, 

cristãos/ãs católi-
cos/as, somos chama-

dos/as a celebrar, enquanto 
Igreja, a figura de Maria.  De modo 

especial, recordamos, neste Roteiro de 
Oração, Nossa Senhora da Estrada, cuja fes-

ta comemoramos em 24 de maio. Padroeira da 
Companhia de Jesus, foi diante de sua imagem 
que Santo Inácio de Loyola, junto aos primeiros 
companheiros, orou tantas vezes enquanto este-
ve em Roma, e a quem sempre encomendou sua 
peregrinação a Jesus. Ao longo de sua vida, Maria, 
também peregrina, vivenciou os diferentes peri-
gos das estradas para proteger e acompanhar seu  
filho Jesus, permanecendo ao Seu lado até a cruz, 
quando o próprio Cristo nos doa sua mãe para 
que seja também nossa. 

O Papa Francisco nos lembra que “Nossa Se-
nhora nos enraíza na Igreja, onde a unidade conta 
mais que a diversidade, e nos exorta a cuidarmos 
uns dos outros. [...] Quando há lugar na fé para a 
Mãe de Deus, nunca se perde o centro: o Senhor. 
Com efeito, Maria nunca aponta para si mes-
ma, mas para Jesus e os irmãos”1. Desse modo,  
ao longo das semanas deste mês de maio, peça-
mos a Maria, Mãe de Deus e nossa, que interceda 
por nós diante de seu Filho e que nos alcance a 
graça de sermos “colocados com Ele”, como tan-
tas vezes pediu Santo Inácio, para que possamos 
ser outros “Cristos” no mundo e na Igreja, para 
louvor e glória de Deus Pai.

1 Homilia do Papa Francisco, na Solenidade de Santa Maria, 
Mãe de Deus, na Basílica de São Pedro, em 01 de janeiro de 
2019

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

pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.

Mãe, coloca-nos  Mãe, coloca-nos  
com teu Filhocom teu Filho    



Oração preparatória  Oração preparatória  
para todos os dias:para todos os dias:

Senhor, fortaleça em nós  
a esperança e a confiança para que, 

sem medo, sejamos testemunhas  
do Cristo Ressuscitado.       

Nesta primei-
ra semana do Rotei-
ro de Oração, seguimos 
celebrando a alegria do tempo 
pascal. Em meio às consequências 
da pandemia que estamos vivendo e de 
todos os sentimentos que esta realidade nos 
provoca, torna-se ainda mais necessário e 
libertador nos apegarmos à esperança da 
Ressurreição, à certeza de que Deus nunca 
abandona seu povo e que padece com ele 
suas dores. As passagens desses sete dias nos 
mostram a fé das primeiras comunidades e 
nos convidam a fazermos de nossa vida uma 
páscoa contínua, seguindo corajosamente os 
passos d’Aquele que venceu a morte e através 
de quem podemos conhecer o Pai. 

Para alimentar em nós tamanha con-
fiança em Deus, nos espelhemos em Maria.  
“Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra” 
(Lc 1, 38). Desde que pronunciou estas pala-
vras, esta jovem mulher assumiu, diariamen-
te, numa entrega confiante e livre, os sonhos 
do Pai. Para estes dias, portanto, peçamos a 
ela a intercessão para que possamos sempre 
reconhecer a voz do Bom Pastor e nos com-
prometermos com o projeto do Reino, que 
quer fazer-se também em nós.

Faça-se em Faça-se em 
mim, segundo a mim, segundo a 

Vossa palavraVossa palavra
Primeira  
Semana

4º Domingo do Tempo Pascal
Jo 10, 1-10
“Eu vim para que tenham vida 
e a tenham em abundância”

Jo 10, 11-18  
“Eu sou o bom pastor. 
O bom pastor dá a vida 
por suas ovelhas”

Jo 10, 22-30  
“Eu e o Pai somos um”

Jo 12, 44-50 
“Eu não vim para julgar o 
mundo, mas para salvá-lo”

Jo 13, 16-20  
“O servo não está acima 
do seu senhor”

At 13, 26-33  
“promessa que Deus fez 
aos antepassados, ele a 
cumpriu para nós”

At 13, 44-52  
“A palavra do Senhor 
espalhava-se por 
toda a região”

Dom

D
omSeg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

03
Mai

04
Mai

05
Mai

06
Mai

07
Mai

08
Mai

09
Mai



Oração preparatória  Oração preparatória  
para todos os dias:para todos os dias:
Senhor, inspira-nos a, também nós, 
vivermos a experiência de sermos  
sua morada, como Maria o fez.

A vida em Je-
sus possui dois as-

pectos que não podem 
se dissociar: permanecer n’Ele 

e comprometer-se amorosamente 
com os irmãos e as irmãs. Somos cha-

mados e chamadas a, buscando as coisas do 
alto, mantermos os pés firmes no chão onde 
se realiza o Reino de Deus. Aqui e agora. É 
neste mundo, neste tempo, através das rea-
lidades em que nos inserimos e das pessoas 
com quem convivemos, que somos chama-
dos e chamadas a viver a fé e o amor. 

Assim também aconteceu com Maria. Per-
manecendo sempre humilde e fiel discípula 
Àquele que é seu Mestre e Filho, viveu reali-
dades completamente humanas. Mulher, 
jovem, refugiada, mãe. Pensando em sua 
figura, que pode ser identificada na vida de 
tantas Marias de nosso tempo, rezemos, de 
modo especial nesta semana, pelas mães. 
Trazendo-as em nosso coração, peçamos a 
Nossa Senhora da Estrada: “Ó doce Maria, 
Nossa Mãe Celeste, sê guia dos nossos pas-
sos nas Estradas muitas vezes pedregosas de 
nossa vida, e quando esta chegar ao seu fim, 
sê para nós porta do céu e mostra-nos o fruto 
Bendito de Teu Ventre, Jesus”3.

3 Oração dedicada à Nossa Senhora da Estrada,  
escrita pelo Papa Pio XII em 1957.

Pés no chão, Pés no chão, 
buscando o céubuscando o céu22

2 Trecho da música “Senhora  
da Estrada” – Grupo OPA.

Segunda 
Semana

5º Domingo do Tempo Pascal
Jo 14, 1-12  
“Eu sou o Caminho,  
a Verdade e a Vida”

Jo 14, 21-26  
“Quem me ama, será amado 
por meu Pai, e eu o amarei 
e me manifestarei a ele”

Sl 144 (145), 10-21 
“O vosso reino é um 
reino para sempre”

Jo 15, 1-8  
“Permanecei em mim e eu 
permanecerei em vós”

Festa de São Matias
At 1, 15-26   
“A sorte caiu sobre Matias, 
que foi incluído entre 
os onze apóstolos”

Jo 15, 12-17    
“Amai-vos uns aos outros”

Jo 15, 18-21   
“Se me perseguiram a mim, 
também perseguirão a vós”

Dom
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Qua
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Sáb

10
Mai

11
Mai

12
Mai

13
Mai

14
Mai

15
Mai

16
Mai



Oração preparatória  Oração preparatória  
para todos os dias:para todos os dias:

Senhor, liberta-nos para que,  
em comunhão, possamos  

libertar às e aos que sofrem.

Nesta semana, 
somos provocados e 
provocadas a rezarmos a 
vida das mulheres. Papa Fran-
cisco, em sua homilia na solenidade 
de Santa Maria, Mãe de Deus, em 01 de 
janeiro deste ano, nos lançou luzes importan-
tes para enxergarmos a realidade das mulheres 
a partir da experiência vivida por Maria, que “é 
mulher e mãe: isto é o essencial. D’Ela, mulher, 
surgiu a salvação e, assim, não há salvação sem 
a mulher. N’Ela, Deus uniu-Se a nós e, se quere-
mos unir-nos a Ele, temos de passar pela mesma 
estrada: por Maria, mulher e mãe. [...] Toda a vio-
lência infligida à mulher é profanação de Deus, 
nascido de uma mulher. A salvação chegou à 
humanidade a partir do corpo de uma mulher: 
pelo modo como tratamos o corpo da mulher, 
vê-se o nosso nível de humanidade. Quantas 
vezes o corpo da mulher acaba sacrificado nos 
altares profanos da publicidade, do lucro, da 
pornografia, explorado como se usa uma super-
fície qualquer. Há que libertá-lo do consumismo, 
deve ser respeitado e honrado”.

Assim como as primeiras comunidades, nós 
também ainda hoje padecemos por estruturas 
que produzem dor e morte. Da mesma maneira, 
a seu exemplo, devemos nos apegar à presença 
permanente do Amor que nos salvou. Que Maria 
interceda por nós para que possamos construir 
um Reino inspirado pelo Espírito da Verdade, 
onde todos e todas vivem em paz e harmonia.

Terceira  
Semana

6º Domingo do Tempo Pascal
Jo 14, 15-21 
“Não vos deixarei órfãos”

Jo 15, 26 – 16,4 
“Vós também  
dareis testemunho”

At 16, 22-34 
“Todas as portas se 
abriram e as correntes 
de todos se soltaram”

Jo 16, 12-15
“Quando, porém, vier o 
Espírito da Verdade, ele vos 
conduzirá à plena verdade”

Sl 97 (98) 
“O Senhor fez conhecer 
a salvação, e às nações, 
sua justiça”

Jo 16, 20-23 
“A vossa tristeza se 
transformará em alegria”

Jo 16, 23-28 
“Pedi, e recebereis”

Bendita sois vós Bendita sois vós 
entre as mulheresentre as mulheres
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Oração preparatória  Oração preparatória  
para todos os dias:para todos os dias:
Senhor, guiai nossos passos  
para que possamos cumprir  
a missão que Cristo nos deixou.

Esta quarta se-
mana do Roteiro de 

Oração, ainda no tempo 
pascal, se inicia com uma sole-

nidade muito especial em nosso ca-
lendário litúrgico: a Ascensão do Senhor. 

Neste quadragésimo dia após a celebração 
da Páscoa, fazemos memória da conclusão da 
presença histórica de Jesus na terra. Cumprin-
do até o fim a missão que o Pai lhe confiou, na 
Ascensão, Cristo inaugura uma nova forma de 
Sua presença no meio de nós, confiando-nos o 
anúncio de Sua mensagem de amor e de mise-
ricórdia a todas as pessoas, garantindo-nos o 
amparo e o apoio do Espírito Santo. Esta exi-

gente e bonita missão espera a colaboração de 
cada um e cada uma de nós, batizados e bati-

zadas. É preciso que sejamos “homens e mulhe-
res da Ascensão, ou seja, buscadores de Cristo 
pelas sendas do nosso tempo, levando a sua 

palavra de salvação até aos confins da terra” 5. 
Que através do encontro com Jesus, possa-

mos ser sinais visíveis e concretos de esperança 
a todos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aos e 
às mais pobres. Peçamos a Nossa Senhora da Es-
trada, como Mãe do Cristo morto e ressuscitado, 
animadora da fé da primeira comunidade dos 
discípulos, que também nos ajude a caminhar 
com fé e a, sem medo, andarmos em direção aos 
nossos irmãos e irmãs para semear o Evangelho 
nas situações concretas de nossa vida e história.

5 Papa Francisco durante Regina Coeli -  
Praça São Pedro - Domingo, 13 de maio de 2018

Quarta 
Semana

Ascensão do Senhor
Nossa Senhora da Estrada
At 1, 1-11 
“Jesus foi levado ao 
céu, à vista deles”

Jo 16, 29-33 
“Tende coragem”

Sl 67 (68), 10-11.20-21 
“Nosso Deus é um Deus que 
salva, é um Deus libertador”

Jo 17, 11-19 
“A tua palavra é verdade”

Jo 17, 20-26 
“Para que assim eles  
cheguem à unidade perfeita”

Jo 21, 15-19 
“Senhor, tu sabes tudo;  
tu sabes que eu te amo”

Jo 21, 20-25 
“Tu, segue-me”

Com a fé vou Com a fé vou 
caminhar. Vou caminhar. Vou 

sem medo andarsem medo andar44  
4 Trecho da música “Senhora da  
Estrada” – Grupo OPA. Dom
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Oração preparatória  Oração preparatória  
para todos os dias:para todos os dias:

Senhor, encha nossos corações com 
o Espírito para que abandonemos 
velhas práticas e recriemos a vida 

indo ao encontro do outro.

A última se-
mana do Roteiro de 
Oração deste mês coin-
cide com o encerramento do 
tempo pascal na solenidade de 
Pentecostes. Retomamos o tempo co-
mum com a certeza de que o Espírito é for-
ça divina que muda o mundo, nos dinamiza 
e impulsiona a fazer novas todas as coisas,  
a transformar as realidades. 

O novo caminho de vida deixado por Jesus 
aos discípulos através do Espírito Santo vem 
sobre eles em meio a um momento em que es-
tão repletos de medo e sensação de abandono. 
É nesta experiência completamente humana 
que o Cristo se faz presente. Pela divina Ruah, 
os discípulos superam o que lhes amedron-
ta e se arriscam na missão e na misericórdia, 
inspirados pela mensagem divina de que um 
novo mundo não é possível sem a experiência  
profunda do perdão. 

Nestes próximos dias de oração, façamos o 
exercício de tentar identificar em nossa vida os 
sinais da presença dinamizadora do Espírito e 
de perceber a que e a quem este sopro nos im-
pulsiona. Que Maria, que concebeu pela mes-
ma ação transformadora do Espírito, e com-
panheira de nossos passos no Cristo Caminho, 
nos ajude a reconhecer nossa natureza pe-
regrina e a sempre nos colocarmos em movi-
mento para anunciar e testemunhar a alegria  
e a novidade do Evangelho.

Quinta  
Semana

Pentecostes
Jo 20, 19-23  
“Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio”

Maria, Mãe da Igreja
Jo 19, 25-35  
“Mulher, eis aí o seu filho”

2 Pd 3, 11-18  
“Novos céus e uma nova  
terra, onde habitará a justiça”

São Carlos Lwanga e 
Companheiros Mártires
2 Tm 1, 1-12 
“Sei em quem coloquei 
a minha fé”

Sl 24 (25), 4-14 
“Mostrai-me, ó Senhor, 
vossos caminhos”

São Bonifácio
2 Tm 3, 10-17 
“Permanece firme naquilo 
que aprendeste”

Mc 12, 38-44  
“Esta pobre viúva deu mais 
do que todos os outros que 
ofereceram esmolas”

E ela concebeu E ela concebeu 
pelo Espírito Santopelo Espírito Santo
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