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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.

 
 

 Falar de 
santidade nos 

nossos tempos pode 
nos levar, rapidamente, 

a um imaginário de pessoas 
muito piedosas, que rezam 

muito, que são moralmente sem 
falhas, sem pecado, ou seja, que fazem 

tudo “certinho”. Essa perspectiva imagética 
que nos foi ensinada e vinculada a pessoas santas 

nos revela uma maneira muito obtusa de assim  
tratar essa questão. 

Abordar essa temática é, primeiramente, estar 
diante de pessoas espirituais, as quais fizeram um 
encontro pessoal com Deus, que experimentaram seu 
amor incondicional com o qual se deixaram captar 
por ele em sua totalidade enquanto ser humano e, 
inclusive, pecador. Em outras palavras, são homens 
e mulheres que se abriram interiormente a Deus 
na aceitação humilde de quem realmente eram e se 
sentem imensamente amados e amadas por Ele.  

Alcançados por esse amor incondicional de Deus, 
começam a fazer a experiência de também assim 
verem os homens e mulheres tal qual Deus assim 
os vê. No cultivo dessa intimidade pela oração, os 
santos nos apontam sempre o sentido da direção 
no caminho existencial até Deus, contando com a 
pluralidade desse itinerário feito com Ele a partir de 
suas histórias e contextos pessoais de vida. 

Portanto, querido e querida jovem, este tema 
toca a nós porque a radicalidade da santidade é 
um chamado de Deus a cada um e, em especial, 
às juventudes. Nesse momento da história pessoal 
é que somos chamados a construir um projeto de 
vida, a nos colocar no mundo enquanto pessoa. 
Nada mais importante que estarmos conscientes 
tanto quanto possível de quem realmente somos, 
de quem realmente queremos ser e, nisso, a 
santidade é um caminho no qual Deus nos chama 
a experimentar seu amor, a construir com Ele um 
caminho de justiça, de misericórdia, de fraternidade, 
de amor, características tão evidentes nos santos  
do passado e nos de hoje.

Oração preparatória  
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.

Juventudes e Juventudes e 
SantidadeSantidade



Santidade: Santidade: 
a coragem do a coragem do 
seguimento a Jesus seguimento a Jesus 

de Nazaréde Nazaré

Primeira  
Semana

Solenidade de Todos os Santos
Mt 5, 1-12a   
“Bem-aventurados sois vós...”

Comemoração de todos 
os fiéis defuntos
Lc 12, 35-40
“Felizes os empregados 
que o senhor encontrar 
acordados quando chegar.”

Lc 14, 15-24 
“Traze para cá os pobres, os 
aleijados, os cegos e os coxos.”

Lc 14, 25-33 
“Se alguém vem a mim, mas 
não se desapega de seu pai e 
sua mãe, sua mulher e seus 
filhos, seus irmãos e suas irmãs 
e até de sua própria vida, não 
pode ser meu discípulo.”

Lc 15, 1-10   
“Alegrai-vos comigo! 
Encontrei minha ovelha 
que estava perdida.”

 Lc 16, 1-8      
“Presta contas da 
administração, pois não podes 
mais administrar meus bens.”

Lc 16, 9-15  
“Quem é fiel nas 
pequenas coisas, também 
é fiel nas grandes.”

O convite 
desta semana de 
nosso Roteiro de Oração 
está centralizado no tema da 
Santidade. Com a Solenidade de 
Todos os Santos, a Igreja nos convida a voltar 
nossa atenção para esses homens e mulheres 
que, como setas, apontam sempre para Jesus 
de Nazaré, sem prescindir de quem são. Ao 
contrário, encontraram-se com esse amor 
justamente por saberem quem realmente eram: 
pecadores muito amados por Ele. 

Um dos pontos que podemos destacar da 
vida dos santos é a coragem. A coragem do 
seguimento a Jesus na totalidade de suas vidas. 
Os santos foram homens e mulheres que, com 
coragem, souberam responder às questões de 
seu tempo, que souberam amar a Deus por 
meio de ações e palavras tal qual Jesus assim o 
fez. Foram homens e mulheres de palavra, de 
testemunho da fé que professavam.

O convite nessa semana é rezarmos por 
todos aqueles que mais precisam, ou seja, 
os “amigos de Jesus”. Não separadamente, o 
convite é rezarmos também por aqueles que 
doam suas vidas generosamente no cuidado 
das pessoas, da vida humana, de toda a criação, 
para que nunca lhes falte o ânimo no caminho 
e que continuem nos interpelando a viver uma 
vida mais santa, mais autêntica.

Pedido de graça  Pedido de graça  
para todos os dias:para todos os dias:
Senhor, concede-me a coragem de te Senhor, concede-me a coragem de te 
seguir, de deixar-me conduzir por ti.seguir, de deixar-me conduzir por ti.

Dom

D
omSeg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

01
Nov

02
Nov

03
Nov

04
Nov

05
Nov

06
Nov

07
Nov



Segunda 
Semana

32º Domingo do 
Tempo Comum
Mt 25, 1-13     
“O noivo está chegando. 
Ide ao seu encontro!”

Dedicação da Basílica do Latrão

Jo 2, 13-22 
“O zelo por tua casa 
me consumirá.”

Lc 17, 7-10    
“Somos servos inúteis,  
fizemos o que 
deveríamos fazer.”

Lc 17, 11-19    
“Não houve quem voltasse 
para dar glória a Deus, a 
não ser esse estrangeiro?”

Lc 17, 20-25       
“O Reino de Deus não 
vem ostensivamente.”

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

Lc 18, 1-8      
“E Deus não fará justiça aos 
seus escolhidos, que dia e 
noite gritam por ele?”

Santidade: Santidade: 
sinal visível do sinal visível do 

Reinado de JesusReinado de Jesus

Santo Iná-
cio, no início da 

Segunda Semana 
dos Exercícios Espiritu-

ais, nos convida a contemplar 
como Deus se encarna no mun-

do por meio da Contemplação da En-
carnação e do Nascimento. Dessa manei-

ra, convida o exercitante a contemplar Deus 
assumindo a condição humana por amor  
a toda a criação.

Se Jesus é sacramento de Deus Pai, sinal visível 
de seu amor por nós, os santos foram aqueles 
que se abriram interiormente a Deus e melhor 
compreenderam a manifestação do Verbo En-
carnado. Entendimento que se dá, num pri-
meiro momento, pelo intelecto, pelas compre-
ensões a partir da relação íntima sustentada 
pela oração. Posteriormente, essa experiência 
começa a ganhar rostos, gestos, atitudes con-
cretas de manifestação dessa Presença de Jesus 
no meio de nós pela ação do Espírito Santo,  
que é Deus-em-nós. 

O convite nessa semana de oração é nos aten-
tarmos para os gestos e as palavras de Jesus, ou 
seja, ver como Ele vai encarnando no mundo 
a vontade do Pai e como nos interpela, assim 
como fez com os santos, a viver a santidade en-
quanto “adiantamento” do seu Reino. 

Rezemos, portanto, por toda a criação que 
“geme em dores de parto” (cf. Rm 8,22) devido a 
gestos e palavras que vão de encontro aos valo-
res do Reino de Jesus, que se encarnou para que 
melhor pudéssemos sentir e saborear o amor 
incondicional de Deus por cada um de nós. 

Pedido de graça  Pedido de graça  
para todos os dias:para todos os dias:
Senhor, mestre da humanidade, Senhor, mestre da humanidade, 
ensina-nos a sermos santos!ensina-nos a sermos santos!

Dom

D
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Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

08
Nov

09
Nov

10
Nov

11
Nov

12
Nov

13
Nov

14
Nov



Terceira  
Semana

33º Dom. do Tempo Comum
Mt 25, 14-30   
“Como foste fiel na adminis-
tração de tão pouco, eu te 
confiarei muito mais. Vem 
participar da minha alegria!”

Lc 18, 35-43     
“Senhor, eu quero 
enxergar de novo.”

Lc 19, 1-10      
“Zaqueu, desce depressa! Hoje 
eu devo ficar em tua casa.”

Dedicação das Basílicas de São 
Pedro e São Paulo, Apóstolos
Lc 19, 11-28  
“Muito bem, servo bom!”

São Roque, Afonso e João 
Cástillo, presbíteros e mártires. 
Lc 19, 41-44      
“Se tu compreendesses hoje 
o que te pode trazer a paz!”

Lc 19, 45-48    
“Minha casa será casa 
de oração. No entanto, 
vós fizestes dela um 
antro de ladrões.”

Apresentação de N. 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.”

Realizar a vontade Realizar a vontade 
de Deus é um cami-de Deus é um cami-

nho de santidadenho de santidade

Uma das 
c a r a c t e r í s t i c a s 
importantes na vida 
dos santos e santas de Deus 
foi a vida de oração. Foram e são 
homens e mulheres que rezam! Rezam 
suas vidas, se abrem para serem conduzidos 
pelo Espírito Santo. Orar, portanto, é colocar-se 
numa postura de abertura e escuta de Deus que 
fala com cada um de nós de uma maneira toda 
particular. 

O convite nesta semana de oração é perceber-
mos como Deus também continua chamando ho-
mens e mulheres à santidade. É o mesmo Espírito 
que moveu os santos e continua nos interpelando, 
nos movendo interiormente sempre a mais vida e 
vida em plenitude. Os apelos, sim, são diferentes, 
porque Deus nos criou, sabe quem nós somos e 
considera sempre nossa liberdade.  

E é justamente este caminho orante e concre-
to de realização da vontade de Deus para nossas 
vidas que se manifesta em nós os efeitos da san-
tidade. Longe de ser um movimento egoísta de 
nossas conquistas ou esforços humanos, da ten-
tação de mostrar naquilo que somos bons ou da 
tentação de esconder nossas fragilidades, a santi-
dade é este caminho feito com Deus, buscando e 
encontrando sua vontade no hoje da nossa vida. 
“O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas 
não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim 
é também todo aquele que nasceu do Espírito”  
(Jo 3, 8). Não controlamos a ação de Deus! Es-
tamos abertos e atentos aos seus chamados! 
Ser santo é estar sob a escuta, isto é, obediente  
(ob-audire) à vontade de Deus! 

Pedido de graça para todos os dias:Pedido de graça para todos os dias:
Senhor, que eu possa te escutar com Senhor, que eu possa te escutar com 
todo o acatamento e reverência!todo o acatamento e reverência!
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Quarta 
Semana

Jesus Cristo, Rei do Universo
Mt 25, 31-46   
“Em verdade eu vos digo, que 
todas as vezes que fizestes isso 
a um dos menores de meus 
irmãos, foi a mim que o fizestes!”

Lc 21, 1-4    
“Mas a viúva, na sua 
pobreza, ofertou tudo 
quanto tinha para viver.”

Lc 21, 5-11    
“Cuidado para não serdes 
enganados, porque muitos 
virão em meu nome, dizendo: 
‘Sou eu’ - e ainda: ‘o tempo está 
próximo’. Não sigais essa gente.”

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

Ap 18, 1-2.21-23;19,1-3.9a     
“Felizes são os convidados 
para o banquete das 
núpcias do Cordeiro.”

Lc 21, 29-33     
“O céu e a terra passarão, 
mas as minhas palavras 
não hão de passar.”

Lc 21, 34-36      
“Portanto, ficai atentos e 
orai a todo momento [...] 
para ficardes em pé diante 
do Filho do Homem.”

Santos e Santos e 
santas:santas:  homens homens 

e mulheres de e mulheres de 
discernimento!discernimento!

Antes de 
iniciar as con-

templações próprias 
da Segunda Semana, Santo 

Inácio propõe ao exercitante o 
Chamamento do Rei Temporal ajuda 

a contemplar o Rei Eterno. Interessante 
notar que, depois do exercitante fazer a expe-

riência de reconhecer-se pecador e amado por 
Deus, há esse exercício de contemplar o chamado 
do Rei Temporal em perspectiva ao Rei Eterno. 

Considerando toda essa linguagem e contexto 
de Inácio, o exercitante faz a mesma experiência 
que fizeram os santos. Eles se ofereceram, res-
ponderam a um chamamento específico no hoje 
de suas vidas frente a um apelo desse Rei Eterno 
que envolve o mundo todo com seu amor, sobre-
tudo, o amor aos mais pequeninos, aos pobres, 
aos nus, aos famintos deste mundo. 

Ao concluirmos mais um ano litúrgico com a 
Solenidade de Jesus, Rei do Universo, somos con-
vidados a voltar a nossa atenção as sutilezas do 
processo de discernimento da vontade de Deus. 
Todas as leituras e Evangelhos dessa semana irão 
possuir um tom e uma linguagem de sentido pro-
vocativo à vigilância, ao cuidado, à atenção. 

Assim como fizeram os santos, também nós 
hoje somos convidados a desenvolvermos uma 
sensibilidade espiritual a fim de melhor discer-
nir a sua vontade para nossas vidas, assimilar os 
critérios dos juízos desse mesmo Rei Eterno, os 
quais sempre apontam para o cuidado expresso 
ao menor dos irmãos. Que possamos, na prática 
do discernimento, ter Jesus como modelo e, mais 
ainda, amar aqueles que Ele amou!

Pedido de graça para todos os dias:Pedido de graça para todos os dias:
Senhor, ensina-me o teu Senhor, ensina-me o teu 
modo de proceder!modo de proceder!
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Qua
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23
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Nov

28
Nov



Quinta  
Semana

1º Domingo do Advento
Mc 13, 33-37  
“O que vos digo, digo 
a todos: Vigiai!”

Santo André, Apóstolo
Mt 4, 18-22     
“Eles, imediatamente, 
deixaram a barca e o 
pai, e o seguiram.”

Lc 10, 21-24      
“Eu te louvo, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque 
escondestes essas coisas aos 
sábios e inteligentes, e as 
revelastes aos pequeninos.”

Mt 15, 29-37   
“Tenho compaixão da 
multidão, porque já faz 
três dias que está comigo, 
e nada tem para comer.”

São Francisco Xavier, presbítero

Mt 7, 21.24-27      

“Portanto, quem ouve estas minhas 
palavras e as põe em prática, 
é como homem prudente, que 
construiu sua casa sobre a rocha.”

Mt 9, 27-31    
“Faça-se conforme  
a vossa fé.”

Mt 9, 35 -10, 1.6-8     
“De graça recebestes, 
de graça deveis dar!”

Santos: ho-Santos: ho-
mens e mulheres mens e mulheres 

de esperança!de esperança!

“O povo, que 
andava na escu-
ridão, viu uma grande 
luz; para os que habitavam 
nas sombras da morte, uma luz 
resplandeceu” (Is, 9, 1). Ao adentrar-
mos no tempo litúrgico do Advento, isto é, 
esta espera – não passiva, mas ativamente aten-
ta – é momento oportuno para perscrutar nos-
sa vida. Momento propício para olhar para nós 
mesmos. Todos temos realidades de sombras, de 
escuridão, tal qual era a gruta de Belém. A místi-
ca do Advento é um convite a nos debruçarmos 
para realidades que pouco damos atenção, isto é, 
que de certo modo nos desafia e são oportunida-
des de crescimento pessoal. “[...] despojemo-nos 
das ações das trevas e vistamos as armas da luz”  
(Rm, 13, 12).  

 Tendo como pano de fundo este novo ano litúr-
gico que iniciamos com o Advento, faz-se impor-
tante destacar a Novidade que é Jesus. Um novo 
que traz esperança, que renova todas as coisas. 
Prefigurado no Primeiro Testamento, Jesus com 
seu advento resplandece como Luz entre as na-
ções. Ora, os santos foram pessoas iluminadas 
por esta Luz que é Jesus. 

Assim experimentaram os santos e, hoje, somos 
convidados a também sermos santos, isto é, ser-
mos dispensadores da alegria, da esperança nesse 
mundo complexo e turbulento. O convite à ora-
ção dessa semana, ao abrirmos o ano litúrgico, é 
rezarmos pelos santos e santas de hoje. E que tam-
bém nós, enquanto jovens, possamos nos abrir a 
essa santidade, que vê a criação como Deus a vê, 
e possamos irradiar a Luz de Cristo, seu amor e a 
esperança em nossos contextos e realidades mais 
sombrias e sem alegria. 

Pedido de graça para todos os dias:Pedido de graça para todos os dias:
Fazei-me, Senhor, ser farol de esperança Fazei-me, Senhor, ser farol de esperança 
nesse mundo complexo e turbulento.nesse mundo complexo e turbulento.
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