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Roteiro  
de Oração 

 na Vida Diária



Alegria da  
Ressurreição 

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 Jovem, Querido Jovem!
Chegamos ao Tempo Pascal. Se existisse uma 
palavra que pudesse resumir este tempo tão 
marcante de nossa vida de fé, seria “alegria”. 
Este sentimento que não é apenas interior e 
subjetivo. É também, e principalmente, concreto, 
vivencial. Algo imenso aconteceu: Cristo ressuscitou! 
Ele está vivo entre nós. A Vida venceu a morte. 
Tamanha graça toma conta de nossos corações e 
nos leva a querer comunicá-la a outros e outras. 
Neste roteiro de oração, somos convidados 
e convidadas a rezar as passagens que nos 
falam das experiências dos seguidores e 
seguidoras de Jesus, depois que a escuridão 
da morte foi rompida pela Luz. Ao verem o 
Senhor, seus corações se enchem de alegria 
e de paz. Como eles e elas, somos chamados 
e chamadas a comunicar estes sentimentos 
através de nossas próprias vidas, da misericórdia 
encarnada em nossos gestos, da fidelidade 
incondicional a Deus, da sensibilidade diante 
das necessidades dos irmãos e das irmãs. 
Na realidade tão desafiadora e angustiante 
que vivemos, nos apeguemos à certeza 
de que Jesus Cristo vive verdadeiramente. 
“Somos convidados a descobri-lo, a vivê-
lo. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte 
profunda da nossa esperança, e não nos 
faltará a sua ajuda para cumprir a missão 
que nos confia” (Evangelii Gaudium, 275).
Rezemos uns pelos outros. Boa oração!  

Oração preparatória  
para todos os dias:
“Senhor, que todos os meus pensamentos, 
ações e afetos sejam puramente 
ordenados ao seu serviço e louvor.”



Dom
Domingo da Páscoa
Jo 20, 1-9     
“Ele viu,  
e acreditou.”

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, que eu seja testemunha da vossa ressurreição em meu cotidiano.

Mt 28, 8-15
“Alegrai-vos!”

Jo 20, 11-18     
“Mulher, por que 
choras? A quem 
procuras?”

Lc 24, 13-35 
“Como sois sem 

inteligência e  
lentos para crer.”

Jo 21, 1-14        
“Vinde 

comer.”

Mc 16, 9-15         
“Ide pelo mundo inteiro 
e anunciai o Evangelho 
a toda criatura!”

Cristo ressuscitou! Aleluia, aleluia, aleluia! Esta é a 
primeira semana do Tempo Pascal, o início destes 50 
dias repletos de alegria e esperança, porque Deus 
não aceitou a morte de seu Filho amado. A nossa 
fé na ressurreição se fundamenta na fé daquelas e 
daqueles que testemunharam e anunciaram este 
mesmo acontecimento transformador que hoje 
seguimos anunciando. As primeiras testemunhas 
foram mulheres. “Na Igreja e no caminho de fé, 
tiveram e ainda hoje desempenham um papel 
especial na abertura das portas ao Senhor, 
no seu seguimento e na comunicação do 
seu Rosto, pois o olhar de fé tem sempre 
necessidade do olhar simples e profundo do 
amor” (Papa Francisco, 2013). 

O amor de Cristo por aquelas mulheres 
as libertou, devolveu suas dignidades e 
deu sentido às suas vidas. É a experiência 
deste amor que as leva a sentir, acreditar e 
imediatamente anunciar a Vida Nova. Que a 
fé em Jesus Ressuscitado nos impulsione a ir ao 

encontro das crucificadas e dos crucificados de 
hoje, nos colocar a seu lado, para partilhar a 

certeza de que Deus está vivo no meio de nós, 
ressuscitando, libertando-nos e fazendo uma 
nova criação. Rezemos de modo especial pela 
libertação de todas as mulheres daquilo que as 
oprime e lhes tira a vida e busquemos comunicar 
com nossa existência o Amor que vence a morte.

Primeira Semana Mulheres:  
testemunhas da 

ressurreição

Qua

Sáb

Lc 24, 35-48      
“Por que estais 
preocupados,  
e porque tendes  
dúvidas no  
coração?”
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Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, que eu seja sinal de Tua misericórdia na vida  

de meus irmãos e minhas irmãs.

2º Domingo da  
Páscoa - Jo 20, 19-31    
“A paz esteja  
convosco.”

Jo 3, 1-8 
“O vento sopra 

onde quer.”

At 4, 32-35      
“A multidão dos fiéis 
era um só coração 
e uma só alma.”

Jo 3, 16-21
“Deus amou  

tanto o mundo,  
que deu o seu  

Filho unigênito.”

At 5, 27-33       
“E disso somos 
testemunhas.”

Jo 6, 1-15
“Este é 

verdadeiramente 
o Profeta, aquele 

que deve vir 
ao mundo.”

Jo 6, 16-21         
“Já estava escuro.”

Segunda Semana Vida Nova na 
misericórdia

Estamos celebrando nestes dias a ressurreição de 
Jesus. Esta segunda semana do Tempo Pascal tem 
início com o Domingo da Divina Misericórdia. 
Deus é tão misericordioso, que envia ao mundo 
seu Filho Unigênito não para nos condenar, mas 
para que sejamos salvos/as por tão imenso 
amor. Por isso, dediquemos nossos momentos 
de oração a rezarmos esta misericórdia 
infinita. Em que momentos já experimentei 
a misericórdia de Deus? Como me sinto 
chamado/a a testemunhar Sua presença 
amorosa e misericordiosa?

A grande alegria e esperança que a 
graça da ressurreição nos gera, nos faz 
querer estar cada vez mais próximos/
as de Cristo, o que consequentemente 
“exige fazer-se próximo dos irmãos, 
porque nada é mais agradável ao Pai do 
que um sinal concreto de misericórdia. 
Por sua própria natureza, a misericórdia 
torna-se visível e palpável numa ação 
concreta e dinâmica. Uma vez que se 
experimentou a misericórdia em toda a 
sua verdade, nunca mais se volta atrás: 

cresce continuamente e transforma a vida” 
(Misericordia et Misera). 

Que encarnemos em nossas ações, então, 
a vida transformada, a Vida Nova na 
misericórdia, sobretudo nestes tempos tão 
amargos que temos vivido. Que possamos 
ser sinal de proximidade, carinho e apoio – 
expressão da fé em Jesus Ressuscitado – que 
muitos irmãos e irmãs necessitam em dias de 

tristeza e aflição.
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Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, ajuda-me a senti-lo e saboreá-lo internamente,  

para saciar-me inteiramente de Ti.

A ressurreição é uma experiência que não está ligada 
apenas à dimensão espiritual de nossas vidas. Jesus 
pede que os discípulos o toquem, o vejam, pede de 
comer a eles e, profunda e radicalmente, apresenta 
a si mesmo como alimento. Assim, a ressurreição 
é uma experiência que alcança o ser humano em 
sua totalidade, toma conta dos nossos sentidos, 
envolve completamente nossa humanidade no 
aqui e no agora. É fortificada por este encontro 
tão intrínseco com o Cristo que a comunidade 
se compromete com a vida que ele veio trazer 
ao mundo. Hoje, cada um e cada uma de 
nós é chamado e chamada a fazer o mesmo: 
saborearmos Jesus, que nos preenche e nos 
fortalece em seu seguimento. 

“Quando é que saboreamos? Quando 
detemos o mero exercício de devorar o 
mundo; quando se introduz uma lentidão 
interior; quando contemplamos com as 
papilas gustativas; quando o nosso corpo 
contempla; quando, todo concentrado, ele 
observa, surpreende-se, avizinha, entreabre 
o segredo, deixa essa espécie de epifania 
revelar-se. O sabor é sempre uma forma de 
intimidade que supõe o contato profundo. [...] 
Por que saborear? O sabor revela, ilumina, 

dissemina-se por dentro de nós até tornar-
se vida” (Cardeal José Tolentino Mendonça). 
Deixemo-nos saciar-nos de Deus.

3º Domingo 
da Páscoa

Lc 24, 35-48      
“Era preciso que 

se cumprisse tudo 
o que está escrito 

sobre mim.”

Jo 6, 22-29        
“A obra de Deus 
é que acrediteis 

naquele que 
ele enviou.”

Jo 6, 30-35      
“Eu sou o pão 
da vida. Quem 
vem a mim não 
terá mais fome.”

Jo 6, 35-40          
“Que eu não perca 

nenhum daqueles 
que ele me deu.”

Jo 6, 44-51        
“Todos serão  
discípulos de  
Deus.”

At 9, 1-20
“Saulo, Saulo, 

por que me 
persegues?”

Jo 6, 60-69           
“Tu tens palavras 
de vida eterna.”

Terceira Semana Saciar-se do 
Ressuscitado
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Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, dai-me a graça do conhecimento interno de Cristo,  

para em tudo amar e servir.

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

4º Domingo 
da Páscoa 
Jo 10, 11-18    
“Eu sou o bom 
pastor.”

Jo 10, 1-10  
“Em verdade, em 

verdade vos digo, 
eu sou a porta 
das ovelhas.”

Jo 10, 22-30      
“Eu dou-lhes a 
vida eterna e 
elas jamais se 
perderão.”

Jo 12, 44-50         
“E eu sei que o seu 

mandamento é 
vida eterna.”

Jo 14, 1-6    
“Não se 
perturbe 
o vosso 
coração.”

Jo 14, 7-14 
“Há tanto tempo estou convosco, 
e não me conheces, Filipe?”

As passagens desta semana têm, entre outros, um 
apelo muito forte: conhecer a Cristo. Ele nos conhece 
inteiramente e, da mesma maneira, nos chama 
a conhecê-Lo cada vez mais. Quanto mais O 
conhecermos, mais intensamente perceberemos 
como Ele cuida de nós e nos ama profundamente. 
Vamos notar como vai rompendo os esquemas 
que geram a morte e que roubam a dignidade 
de seu povo. Nos apaixonaremos por Seu modo 
de proceder. Estando apaixonados/as, nos 
sentiremos impulsionados a agir como Ele, 
doando nossos dons e talentos em favor da vida 
em plenitude para todos e todas. Perceberemos, 
assim, que a ressurreição, a Vida que vence a 
morte, a realização do Reino de Deus, habita na 
vida doada em amor e serviço aos irmãos.  

Rezemos nesta semana, de modo especial, por 
aquelas pessoas que são, para nós, exemplo 
de vida doada, sinal da ressurreição. Podem 
ser pessoas próximas, familiares, amigos/as, 
ou mesmo pessoas cuja história conhecemos 
e que nos inspiram por algum motivo. O que, 
nestas vidas doadas, me chama atenção? De que 
maneira estas pessoas revelam para mim o modo 
de proceder de Cristo? Como seus exemplos 
iluminam minhas ações e gestos?

Que ao rezarmos estas vidas, conhecendo 
melhor o Cristo através delas, sejamos 
também nós sinais da ressurreição, 
do amor e do serviço na vida 
dos/as demais.

Quarta Semana A ressurreição  
habita na vida 

doada
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Textos:  
Clara Mabeli  

Diagramação e Projeto Gráfico:  
Rodrigo Silva

Imagem: 
Marko Ivan Rupnik.  

Cristo Ressuscitado com Maria Madalena. 2011. Mosaico. 
Igreja Nossa senhora do Caminho, Catalgirone, Itália.


