
Edição 136 
Julho 2020

Roteiro  
de Oração 

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.

 
Querida 

e querido jo-
vem, este mês de 

julho nos apresenta 
mais uma experiência bo-

nita de oração, uma experiên-
cia que quer nos aproximar da vida 

e vivência de Santo Inácio de Loyola 
(1491-1556) , fundador da Companhia de Je-

sus, o qual celebramos no dia 31 de Julho. 

Nascido em Azpeitia, Espanha, em 1491, Íñigo, que ado-
taria o nome de Inácio, seguiu carreira militar, mas ao 
cair ferido na batalha de Pamplona, em 1521, teve sua 
vida radicalmente mudada. Inácio foi alguém em cons-
tante peregrinação interior, acompanhada muitas vezes 
de uma peregrinação exterior, tanto que em sua autobio-
grafia, ele é identificado como “o Peregrino”, pois a sua 
vida nova começa justamente com uma partida, com o 
pé na estrada. Em 1522, ele abandona sua casa em Loyo-
la para ir a Jerusalém, passando por experiências signi-
ficativas em Montserrat e Manresa. A peregrinação do 
santo continuou pela Itália, onde visitou Veneza e Roma, 
passando pelo Chipre e embarcando, por fim, para a Ter-
ra Santa, onde fez o caminho de descer do monte para 
“servir melhor ao Senhor ajudando as almas”, ajudando 
os irmãos e irmãs.

Ao ler a experiência do peregrino, trazendo-a para os 
nossos dias, podemos dizer que peregrinar hoje é mais 
do que traçar longos caminhos e empreender grandes 
viagens. Ao exemplo de Inácio, é dar um passo a mais, 
encontrar o novo e estar sempre em busca da “maior gló-
ria de Deus”. O Inácio, Peregrino do Senhor, contempla 
a novidade do caminho e vive com profundidade, até os 
limites extremos.

Que a partir desta peregrinação e conversão, do seu 
amor a Deus e sua experiência comunitária, possamos 
também fazer a nossa peregrinação, buscando sempre 
amar e servir em nossas realidades. Para inspirar nos-
sas orações, ao final deste roteiro colocamos a oração de 
Santo Inácio e a canção “Busca”, para que possamos re-
zar olhando para a vida deste peregrino. 

Ótima oração!

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

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

ao seu serviço e louvor.ao seu serviço e louvor.

Inácio,  Inácio,  
peregrino do  peregrino do  
Senhor,Senhor,  



Observando a vida 
de Santo Inácio, po-
demos nos perguntar o que 
ele pode nos dizer sobre nossa 
sensibilidade hoje, no tempo em que 
vivemos. Inácio era um peregrino em ca-
minhos incertos. Ele era um verdadeiro pere-
grino da vontade de Deus, um amigo do Senhor e 
um homem de discernimento. Reler a vida de Inácio 
pode, portanto, nos levar a descobrir muitos outros 
aspectos que hoje podem nos esclarecer e provocar.

Desde o início de seu processo de conversão, Iná-
cio aprendeu em sua própria jornada para discernir. 
Ele era um homem que tinha que percorrer vários 
caminhos espinhosos, muitas vezes sem saber cla-
ramente onde seus passos seriam dados. Discernir 
hoje, como no tempo de Inácio, envolve considerar 
as circunstâncias, os próprios desejos, o contexto, 
as urgências da realidade e, acima de tudo, consi-
derar os critérios do Evangelho. O discernimento 
é um trabalho permanente e se torna um requisi-
to necessário para viver no meio de um mundo  
em mudança.

O outro aspecto da vida de Inácio que pode nos 
esclarecer, dada a sua relevância, é o da amizade. 
Quando olhamos para a vida do santo e o começo 
da Companhia de Jesus, é impossível não perceber 
o lugar da verdadeira amizade nos relacionamentos 
e ações dos primeiros jesuítas. O tema da amizade 
é atual se considerarmos que vivemos em uma so-
ciedade em que os laços humanos estão se tornando 
cada vez mais complicados. Nesse sentido, a amiza-
de verdadeira é um valor. Significa ter alguém para 
nos amar e nos receber em nossas contradições e 
forças. Esse espírito de amizade sincera que leva 
a Deus esteve presente na vida de Santo Inácio e 
dos primeiros companheiros e também pode estar  
em nossas vidas hoje. 

Oração preparatória para todos os dias:Oração preparatória para todos os dias:
Senhor, provoca em minha vida o dom do Senhor, provoca em minha vida o dom do 
discernimento e da fiel amizade contigo e discernimento e da fiel amizade contigo e 
com meus irmãos e irmãs.com meus irmãos e irmãs.

Inácio, aquele Inácio, aquele 
que nos inspira que nos inspira 

ao discernimento ao discernimento 
e à amizadee à amizade

Primeira  
Semana

14º Domingo do 
Tempo Comum
Mt 11, 25-30  
“Eu sou manso e 
humilde de coração.”

Mt 9, 18-26   
“Mas vem, impõe tua mão 
sobre ela e ela viverá.”

Mt 9, 32-38 
“A Messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos.”

Os 10, 1-3.7-8.12   
“É tempo de procurar 
o Senhor.”

Mt 10, 7-15 
“De graça recebestes, 
de graça deveis dar!”

Os 14, 2-10   
“Volta, Israel, para o 
Senhor, teu Deus.”

Mt 10, 24-33  
“Não tenhais medo daqueles 
que matam o corpo.”

Dom

D
omSeg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

05
Jul

06
Jul

07
Jul

08
Jul

09
Jul

10
Jul

11
Jul



O l h a r 
para a pere-

grinação de San-
to Inácio é perceber, 

em sua vida, um chamado à 
conversão. Em seu peregrinar, em 

muitos momentos, percebemos como 
Deus vai mostrando a necessidade de trans-

formar o coração e colocá-lo novamente em dire-
ção ao amor de Deus. Esta conversão se dá de for-
ma gradual, desde sua convalescência por conta de 
uma bala de canhão em Pamplona, em Manresa 
ao se debruçar em seu passado, entregando-se à  
misericórdia de Deus.

Converter-se implica sair de si mesmo, por meio 
da reconciliação, do arrependimento, da mudança, 
da renovação em direção à vida segundo o Espírito. 
Nesse contexto, a conversão é um retorno ao projeto 
de Deus, ou seja, uma reconciliação com o Senhor, a 
conversão é uma retomada do caminho, é outro sen-
tido e horizonte para a vida. A existência de Inácio 
foi marcada por muitos momentos de conversão, de 
retomada de caminho. Por isso é importante ressal-
tar que esse processo não acontece de uma vez. Se 
trata de uma peregrinação ao longo de toda a vida, 
com diferentes nuances e variadas etapas. Assim 
como Inácio, também somos peregrinos, também 
precisamos pôr-nos a caminho, se queremos chegar 
a alguma terra prometida, ao verdadeiro princípio e 
fundamento de nossa existência, ao encontro com o 
absoluto e verdadeiro Amor.

Essa característica do processo inaciano de conver-
são pessoal nos ajuda a compreender que a nossa 
conversão acontece também em um processo que 
não se dá de uma vez por todas. Ele nos pede uma 
coisa de cada vez, respeitando as nossas limitações. 
Contemplar o processo de conversão de Inácio é 
um convite a repensar a própria vida.

Oração preparatória para todos os dias:Oração preparatória para todos os dias:
Senhor, fortalecei em meu processo contí-Senhor, fortalecei em meu processo contí-
nuo de conversão, para que cada vez mais nuo de conversão, para que cada vez mais 
eu o ame e o sigaeu o ame e o siga..

Segunda 
Semana

15º Domingo do 
Tempo Comum
Mt 13, 1-23    
“Porque a vós foi dado o 
conhecimento dos mistérios 
do Reino dos Céus.”

Is 1, 10-17    
“Lavai-vos, purificai-vos. 
Tirai a maldade de vossas 
ações de minha frente.”

Is 7, 1-9  
“Se não confiardes, não 
podereis manter-vos firmes.”

Mt 11, 25-27  
“Escondeste estas coisas 
aos sábios e entendidos e as 
revelaste aos pequeninos.”

N. S. do Carmo. Memória.

Zc 2, 14-17   
“Rejubila, alegra-te, cidade 
de Sião, eis que venho para 
habitar no meio de ti.”

Mt 12, 1-8      
“O Filho do Homem é 
senhor do sábado.”

Mt 12, 14-21    
“E ordenou-lhes que não 
dissessem quem ele era, para 
se cumprir o que foi dito.”

A conversão A conversão 
como passo do como passo do 

nosso peregrinarnosso peregrinar
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Terceira  
Semana

16º Domingo do 
Tempo Comum
Mt 13, 24-43  
“Deixai crescer um e 
outro até a colheita.”

Mq 6, 1-4.6-8   
“Eu te retirei da terra 
do Egito e te libertei da 
casa de servidão.”

Mq 7, 14-15.18-20   
“Lançará ao fundo do mar 
todos os nossos pecados.”

Santa Maria Madalena. 
Memória.
Sl 62(63) 
“A minh’alma tem sede 
de vós, Senhor!”

Mt 13, 10-17   
“A vós foi dado o 
conhecimento dos mistérios 
do Reino dos Céus.”

Mt 13, 18-23  
“Aquele que ouve a 
palavra e a compreende. 
Esse produz fruto.”

São Tiago, Apóstolo. Festa.

Mt 20, 20-28  
“Vós bebereis do meu cálice.”

Em sua vida, San-
to Inácio sempre este-
ve numa busca incansável, 
uma busca afetiva e efetiva que 
brota de uma experiência de amor. 
Deus, tão sensível e profundamente expe-
rimentado por Inácio de Loyola é um Deus-A-
mor. Amor que desce no seio da criação, revela-se, 
ensina a amar até o fim com seu exemplo de encar-
nação, vida, morte e ressureição.

Tocado por esse amor, esse desejo maior, Inácio 
teve sua vida afetivamente marcada. Esta experiên-
cia afetiva, traduz-se em sua missão como um ser-
viço amoroso e uma ânsia incansável de trabalhar 
até o fim para que esse amor penetre em todas as 
realidades, reconduzindo a criação à fonte amorosa 
de onde brotou. Assim, Santo Inácio entra em co-
munhão profunda com esse Deus-Amor que, por 
sua vez, trabalha incansavelmente pela salvação de 
todos e todas.

Inácio é conhecido como um peregrino incansável, 
e um apóstolo da vontade de Deus, esta vontade 
que para ele é um desejo ardente, amoroso e gratui-
to, que não pode senão ser expressa ao Amado todo 
o amor que sente, em obras, em serviço, mais que 
em palavras (EE. 230), experimentando neste fazer 
e operar, no servir, o amor e a consolação.

Esse Amor de Deus é o que deve inspirar o amor 
dos tempos atuais. Não se trata de amor-emoção ou 
de amor-sentimento. Ao revés, consiste em amor-
-compromisso, serviço, doação, fidelidade. Em um 
tempo em que o amor está quase banalizado, expe-
rimente fazer boas obras (atitudes, condutas, com-
portamento) com aqueles que são menos amados 
nos dias de hoje. Talvez sejam esses que melhor po-
dem ensinar a real essência do amor cristão.

Oração preparatória para todos os dias:Oração preparatória para todos os dias:
Senhor, que ao experimentar seu amor em Senhor, que ao experimentar seu amor em 
minha vida, possa também sempre mais minha vida, possa também sempre mais 
amar e serviramar e servir..

Uma incan-Uma incan-
sável busca ao sável busca ao 

amor de Deusamor de Deus
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Quarta 
Semana

17º Domingo do 
Tempo Comum
Mt 13, 44-52   
“Ele vende todos os seus bens 
e compra aquele campo.”

Mt 13, 31-35   
“Reino dos Céus é como uma 
semente de mostarda.”

Jr 14, 17-22   
“Lembra-te, não quebres 
a tua aliança conosco.”

Santa Marta. Memória.
Lc 10, 38-42  
“recebeu-o em sua casa. Maria 
escolheu a melhor parte.”

Jr 18, 1-6   
“Como é o barro na mão 
do oleiro, assim sois 
vós em minha mão.”

Santo Inácio de 
Loyola. Memória.
Lc 14, 25-33  
“Qualquer um de vós, se não 
renunciar a tudo que tem, não 
pode ser meu discípulo!”

Jr 26, 11-16.24   
“Reformai, portanto, 
vossa vida e modo de agir, 
escutando a voz do Senhor.”

Inácio, o peregri-Inácio, o peregri-
no que se encontra no que se encontra 

na comunidadena comunidade

O itine-
rário de Iná-

cio de Loyola revela 
dois lados: o peregrino que 

busca constantemente a Deus; e 
o peregrino que toma a iniciativa. Ao 

se intitular o “Peregrino”, um perpétuo ca-
minhante ao encalço de Deus, sempre em movi-

mento, em cada situação e em todas as coisas, busca 
prestar-lhe um serviço maior e mais perfeito.

Uma característica que marca constantemente esse 
peregrinar é a experiência de Deus-Amor, vivida na 
totalidade da vida, que desembocará no serviço por 
amor. É Deus que se deixa experimentar como co-
munidade de amor. A experiência que Inácio faz de 
Deus é, fundamentalmente, trinitária e comunitária.

Apaixonado por Deus e pela atuação d’Ele no cora-
ção das pessoas, Santo Inácio sonha em fazer com 
que outros possam participar plenamente deste 
amor. A exemplo de Jesus, que chama os apóstolos e 
os envia para anunciar o Reino de Deus, Inácio tam-
bém se coloca no caminho de formar uma comu-
nidade para a missão. A comunidade formada por 
Inácio é uma comunidade que vive o espírito dos 
Exercícios, para encontrar e aceitar a vontade de 
Deus na missão (serviço).

A personalidade inaciana, motivada por Inácio, 
tem que ser também promovedora de “corpo” – 
que, para Santo Inácio, é a experiência da comu-
nidade. É esta a origem e a finalidade de cada co-
munidade inaciana: ser companheiros de Jesus na 
sua missão, associar-se para responder melhor ao 
chamado do Rei Eterno, viver como comunidade de  
apóstolos no mundo.

Oração preparatória para todos os dias:Oração preparatória para todos os dias:
Senhor, me inspire sempre a viver em co-Senhor, me inspire sempre a viver em co-
munidade, sendo sempre sinal de vossa munidade, sendo sempre sinal de vossa 
presença animadora e transformadorapresença animadora e transformadora..
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BUSCA (vida e conversão de Santo Inácio de Loyola) 
(Francys Adão SJ, Paulo Maia e Hugo Dobrões) 
Disponível em: youtu.be/HG-ztsuX8HY 
1. Em busca de honras está um cavaleiro a marchar. 
Nome, fama, mulheres: existe um mundo a se conquistar. 
Mas há uma guerra em Pamplona. Sua vida está pra mudar. 
Uma bala atinge sua perna. E agora, Inácio, como será? 
Hospedado por sua cunhada, alguns livros ela lhe entregará: 
Vida de Santos e de um tal Senhor. 
O seu nome já tinha ouvido, sua mensagem tinha esquecido. 
Jesus Cristo, eis o princípio do Amor!

2. Veja o que está acontecendo no interior de seu ser. 
São pensamentos opostos, esta é a guerra que deve vencer. 
Belas obras ainda fará, mas serão diferentes. 
Grandes santos ele imitará.  E agora, Inácio, como será? 
Peregrino, sozinho e a pé lá vai ele, é grande sua fé. 
Terra Santa, viver como seu Senhor. 
Sua busca começa agora, não há tempo, esta é a hora. 
Vida Nova, eis o princípio do Amor!

3. Não lhe permitem ficar, há uma guerra naquele lugar. 
O que será que Deus quer? Somente isso queria buscar. 
Eis que uma luz se acende, ele volta a estudar. 
Barcelona, com as crianças. E agora, Inácio, como será? 
Deus lhe dá alguns companheiros e com eles começa a partilhar 
Sua vida, e isso fazia com ardor. 
Será esse o plano de Deus? Nos reúne, somos os filhos seus. 
Amizade, eis o princípio do Amor!

4. Sete agora já são. Em Montmartre eles estão. 
Juras de amor vão fazer, pelo Senhor eles querem viver. 
O Peregrino é um dentre eles, quem podia imaginar? 
Terra Santa pra eles é Roma. E agora, Inácio, como será? 
Eis que o Pai o põe com seu Filho. “Lá em Roma lhes serei propício”. 
À Igreja hão de servir com vigor. 
Seu carisma é a missão, já dispersos, vivem em comunhão. 
Companhia, nasce o fruto do Amor!

5. Peregrinando na vida o céu Inácio alcançou. 
A busca é às vezes sofrida, querer mais é o que nos ensinou. 
Imitando os santos assim começou sua vida a mudar. 
E a pergunta que à mente me vem: E agora, minha vida, como será? 
Maior glória hei de encontrar. Os mais pobres haverei de amar 
Servirei tua Igreja, meu Senhor 
Peregrino também serei. Teus projetos, é o que buscarei. 
Jesus Cristo, eis meu princípio de Amor!

ORAÇÃO DE SANTO INÁCIO DE LOYOLA: 

Tomai, Senhor, e recebei 
Toda a minha liberdade, a minha memória também. 
O meu entendimento e toda a minha vontade 
Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo 
Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. 
Dai-me somente, o vosso amor, vossa graça 
Isto me basta, nada mais quero pedir.



Textos:  
Robson  
Oliveira

Diagramação e  
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Rodrigo Silva


