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Roteiro  
de Oração 

 na Vida Diária



O chamado a  
servir à vida

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.

Querido e querida jovem!
Neste mês de novembro, há muitos 
acontecimentos na Igreja e na Companhia 
de Jesus, de modo especial, que mobilizam 
nosso coração ao encontro com Cristo e com 
os irmãos e irmãs. Logo na primeira semana, no 
dia 05, celebramos o dia de todos os santos e 
beatos da Companhia. Por este motivo, somos 
convidados e convidadas a rezar nestas semanas 
por todas as vocações jesuítas. Ao longo das 
nossas orações diárias, podemos nos fazer as 
seguintes provocações: quais santos e beatos 
jesuítas me inspiram? Quem são os jesuítas 
de hoje que marcam minha história? Como o 
modo de proceder dos companheiros de Jesus 
me motiva a responder meu próprio chamado 
de servir à vida, de construir o Reino?
E por falar em construir o Reino, enquanto 
Igreja, também fazemos memória de um ano 
do profético encontro Economia de Francisco. 
Atender ao apelo de realmar a economia, como 
nos convida Papa Francisco, nos desinstala e 
nos faz esperançar novos mundos possíveis. 
Sabemos que muito já é feito por nossas 
comunidades, mulheres e homens de luta, mas 
tanto mais ainda precisamos fazer para que 
todos/as tenhamos vida e vida em abundância. 
Por fim, encerramos esse mês que sensibiliza 
nossa escuta aos chamados que Deus nos faz 
com o início de um tempo muito especial do ano 
litúrgico: o Advento! Que o anúncio da chegada 
do Menino Jesus desde já aqueça nossos 
corações e guie nossos passos na esperança!
Uma ótima oração a todos e todas!

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



Dom
Solenidade de 
Todos os Santos
Mt 5, 1-12
“Bem-aventurados 
os que têm fome e 
sede de justiça.”

Sl 138 (139)
“Os meus caminhos 

vos são todos 
conhecidos.”

Jo 2,13-22           
“Não façais da casa 
de meu Pai uma casa 
de comércio!”

Lc 17,11-19  
“Levanta-te e vai! 
Tua fé te salvou.”

Sl 18 (19)
 “Os céus proclamam 

a glória do Senhor.”

Lc 18, 1-8              
“Deus lhes fará 
justiça bem 
depressa.”

“Quando Inácio foi confirmado em sua missão em 
La Storta, o Pai Eterno disse a Cristo: ‘Quero que 
tomes a este como servidor’. Por vontade do Pai, 
Cristo, levando a cruz como estandarte de vitória, 
tomou Inácio como servidor de sua missão, para 
trabalhar com Ele sob essa mesma cruz até 
que se cumpra sua obra. Essa visão confirma 
o chamamento que Cristo, o Rei Eterno, faz 
nos Exercícios Espirituais: ‘Quem quiser vir 
comigo há de contentar-se de comer como 
eu, e também com beber e vestir como 
eu, do mesmo modo há de trabalhar 
comigo durante o dia, e vigiar durante a 
noite etc., para que depois tenha parte 
comigo na vitória, assim como a teve nos 
trabalhos’ (EE 93)” (CG 34, Decreto 2,  
Parágrafos 1 e 4).

Nesta semana, somos convidados/as a 
rezar, de modo especial, pelas vocações 
jesuítas, para que cada companheiro de 
Jesus siga sendo sinal de vida e esperança 
para todos/as, ao acolherem com ânimo e 

generosidade o chamado que o Senhor lhes 
confiou. É momento oportuno também para 
lembrarmos que a missão à qual os jesuítas 
são chamados a servir é a mesma a que cada 
um/a de nós também é: a missão de Cristo! Para 
mim, o que significa agir à maneira de Jesus 
nos dias de hoje? Como posso ser, também eu, 

servidor/a da missão de Cristo?

Primeira Semana Jesuítas, servidores 
da missão de Cristo

Qua

Sáb

Sb 7, 22 - 8, 1       
“Contra a 
Sabedoria, o mal 
não prevalece.”

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, dai-nos a força do Cristo Ressuscitado, presença viva e atuante no meio de 

nós, para que cada vez mais assumamos nossa missão.

Seg 08 
Nov

Ter 09 
Nov

10 
Nov

11 
Nov

12 
Nov

13 
Nov

07 
Nov

Sex

Qui



33º Domingo do 
Tempo Comum
Mc 13, 24-32   
“O céu e a terra 
passarão, mas as 
minhas palavras 
não passarão.”

Lc 18, 35-43  
“O que queres que 

eu faça por ti?”

Lc 19, 1-10  
“O Filho do Homem  
veio procurar e salvar o 
que estava perdido.”

Sl 16 (17), 1.5-6.8.15  
“Ao despertar 

me saciará vossa 
presença.”

Lc 19, 41-44
“Se tu também 
compreendesses  
hoje o que te pode 
trazer a paz!”

Lc 19, 45-48    
“O povo todo ficava 

fascinado quando 
ouvia Jesus falar.”

Lc 20, 27-40   
“Deus não é Deus dos 

mortos, mas dos vivos.”

Segunda Semana Um fogo que  
acende outros fogos

“Quando Santo Inácio enviou São Francisco 
Xavier para o Oriente, lhe disse: ‘Ide, inflamai 
todas as coisas’. Com o nascimento da 
Companhia de Jesus, acendeu-se um fogo 
novo num mundo em transformação. Começou 
uma nova forma de vida religiosa não por 
empreendimento humano, mas por iniciativa 
divina. O fogo que então se ateou continua 
a arder hoje na nossa vida de jesuítas, como 
foi dito acerca de Santo Alberto Hurtado, 
‘um fogo que acende outros fogos’. Com 
ele, somos chamados a inflamar todas 
as coisas com o amor de Deus” (CG 35, 
Decreto 2, Parágrafo 25). 

Como estamos refletindo ao longo 
destes dias, tal qual os companheiros de 
Jesus, todos e todas somos chamados/
as a assumir radicalmente o seguimento 
de Cristo, que faz cativar e transformar 
tantas vidas, especialmente aquelas 
que estão à beira do caminho por conta 
da marginalização e da pobreza. 

Nesta semana, somos convidados 
e convidadas a rezar e refletir: quais 
fogos ajudaram a acender a chama que 

aquece meu coração e me impulsiona à 
missão? Em quais vidas eu já fui “um fogo 
que acende outros fogos”? Quais são as 
transformações o fogo novo precisa gerar 
no mundo em que vivo?

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, acendei em nossas vidas o fogo que não se apaga, para que tenhamos  

ânimo de atender o seu chamado de amar e servir à vida.

Dom

Qua

Sáb
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Nov

17 
Nov

18 
Nov

19 
Nov

20 
Nov

14 
Nov



Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo
Jo 18, 33-37 
“O meu reino não 
é deste mundo.”

Lc 21, 1-4  
“Em verdade vos 

digo que essa pobre 
viúva ofertou mais 

do que todos.”

Dn 3, 52-90  
“Bendizei o Senhor!”

Lc 21, 12-19   
“É permanecendo 

firmes que ireis 
ganhar a vida!”

Dn 6, 12-28               
“Ele é o Deus vivo.”

Lc 21, 29-33   
“Quando virdes aconte-

cer essas coisas, ficai 
sabendo que o Reino 
de Deus está perto.”

Lc 21, 34-36    
“Ficai atentos 
e orai a todo 

momento.”

Terceira Semana Tocar as almas para 
sonhar novos mundos

Há um ano, em 21 de novembro, encerrava-se o 
encontro Economia de Francisco, que aconteceu de 
maneira virtual e buscou responder ao chamado 
do Papa para realmarmos a economia. Seus frutos, 
porém, seguem sendo cultivados e colhidos pelo 
mundo inteiro. 

Na última semana, fomos provocados/as a refletir 
e rezar as transformações que nossas realidades 
exigem, à luz do seguimento de Cristo. Os 
valores da Economia de Francisco, que aqui 
no Brasil também recebe o nome de Clara, 
apontam alguns caminhos para estes mundos 
transformados que sonhamos e que nos levam 
à vida em abundância para todos e todas: 
ecologia, desenvolvimento e educação 
integrais; alternativas anticapitalistas; a 
aposta nos bens comuns e nas periferias 
vivas; economia a serviço da vida; 
comunidades como saída; solidariedade 
ao clamor dos povos. Sabemos que 
muitos homens e mulheres de nosso tempo 
já tornam estes sonhos em realidades 
concretas. Rezemos por estas pessoas. 
Rezemos também por cada um e cada uma 
de nós, para que sigamos acreditando na 
força do coletivo e construindo em comunhão  
estes novos mundos. 

Nas passagens desta semana, vemos Jesus 
confrontando os poderes de seu tempo e a busca 

da riqueza que distrai daquilo que é realmente 
essencial. Nesta sintonia, peçamos a ele a 
coragem de não nos aliarmos a qualquer modo 
de proceder dos poderes estabelecidos em nosso 
tempo. Confiantes de que somos conduzidos pelo 
próprio Deus, ousemos tocar as almas, dando 
testemunho da verdade e da justiça em nosso 

cotidiano.

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, permita-nos sermos inteiros/as na construção coletiva de seu Reino  

que não é deste mundo.

Dom

Qua

Sáb
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Nov
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Nov
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Nov
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Nov
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Nov
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Is 26, 1-6          
“Que entre 
um povo justo, 
cumpridor da 
palavra.”

1º Domingo  
do Advento
Lc 21, 25-28        
“A vossa  
libertação está 
próxima.”

Mt 8, 5-11 
“Vou curá-lo.”

Festa de Santo 
André, Apóstolo 
Mt 4, 18-22
“Imediatamente 
deixaram as redes 
e o seguiram.”

Mt 15, 29-37  
“Todos comeram,  

e ficaram satisfeitos.”

Mt 9, 27-31       
“Os olhos deles 
se abriram.”

Mt 9, 35 - 10, 1.6-8 
“Pedi pois ao dono 

da messe que envie 
trabalhadores para 

a sua colheita!”

“Atualmente muitos possuem uma má noção da 
política, e não se pode ignorar que frequentemente, 
por trás deste fato, estão os erros, a corrupção e a 
ineficiência de alguns políticos. A isto vêm juntar-se 
as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la 
pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. 
Contudo, poderá o mundo funcionar sem política? 
Poderá encontrar um caminho eficaz para a 
fraternidade universal e a paz social sem uma boa 
política?” [FT, n. 176] 
Desde o início do seu pontificado, Francisco nos 
convida a ser mais, a pensar diferente e fazer 
um mundo novo, sendo uma Igreja que caminha 
junto com seu povo. Em sua última encíclica, que 
propõe um trabalho conjunto de fraternidade 
e amizade social, ele nos provoca a pensar: 
Qual modelo de política mais atende e se 
adequa a um mundo mais igual?
E a partir de onde os pés pisam, o Papa 
convida e chama a juventude a participar 
de uma nova missão, que coloca o jovem 
como fator de ação para mudarmos juntos 
e pensar um novo modelo de economia, 
“Uma economia que faz viver e não mata, 
que inclui e não exclui, que humaniza e não 
desumaniza, que cuida da criação e não a 
devasta.” Uma economia que venha do povo 
para servir ao povo, que contrarie todas as 
lógicas de egoísmo e banalização da vida e 
destrato com a casa comum. 

Nosso futuro de esperança já foi traçado e já 
está acontecendo, precisamos assumir e fazer 

um caminho coletivo, para que as sementes que 
caíram em terra boa, deem muitos 

frutos.

Quarta Semana Construir horizontes 
de esperança

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, que as injustiças não nos sejam indiferentes, que tenhamos coragem para  

ser fator ativo de mudança do mundo novo que queremos construir.
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