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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.

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.
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Ainda vivendo o tempo do deserto da Quaresma, a proposta para esse 
mês é rezar o tema do III Fórum MAGIS Brasil, “Ser mais para os demais”,  
que acontecerá de 28 de abril a 1 de maio, em Brasília. Ser mais, ou o magis, é um  
desejo de buscar a maior Glória de Deus em tudo. Ser mais, nesse caso, não é ser  
perfeito, mas buscar o maior serviço, pois quem busca ser mais não está satisfeito 
ou satisfeita com a realidade de exclusão existente. 

Assim também o próprio Papa Francisco nos diz em sua mensagem 
para a quaresma de 2017, “o outro é um dom”. Ele ainda diz que a Quaresma é 
um “verdadeiro caminho de conversão, para redescobrirmos o dom da Palavra de 
Deus, sermos purificados do pecado que nos cega e servirmos Cristo presente 
nos irmãos necessitados.” Buscar ser mais para os demais, portanto, está em  
íntima relação com o tempo que vivemos na Igreja e em nossas vidas.

Oração preparatória para todos os dias 
Senhor, que todos os meus pensamentos, ações e afetos sejam  

puramente ordenados ao seu serviço e louvor.



Roteiro de Oração  
na Vida Diária

Primeira Semana
Ser mais contemplativo | Ser mais contemplativa

O que é contemplar? Será que podemos ser uma pessoa contemplativa ou 
isso é uma tarefa para místicos e místicas medievais dos filmes? 

A contemplação é um modo de orar, e ela tem por fim a busca de Deus. 
Falando de um modo bem inaciano, é um exercício espiritual que contribui 
para o crescimento de uma vida de fé. Ao rezar o tempo da Quaresma, temos 
certeza que em breve teremos que contemplar a Paixão, e isso pode ser doloroso.  
É uma fase de nossa oração pessoal que pode nos inquietar. Mas também  
nos motiva: assim como diz São Tomás de Aquino, “contemplata aliis tradere”, 
ou seja, contemplar e levar o fruto do contemplado, nossa oração nos move  
ao outro, a um exercício de amor.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que eu possa ser mais contemplativo/a em minha ação.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

8 de abril de 2017

3 de abril de 2017

2 de abril de 2017

Jo 6, 1-15 “Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte.”

Jo 8, 31-42 “A verdade vos libertará.”

Jr 20, 7-13 “Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir!”

Jo 11, 45-56 “O que vos parece?  
Será que ele não vem para a festa?”

4 de abril de 2017

5 de abril de 2017

6 de abril de 2017

7 de abril de 2017

5º Domingo da Quaresma 
Jo 11, 1-45 “Todo aquele que vive e crê em mim,  
não morrerá jamais. Crês isto?”

Jo 8, 1-11 “Eu também não te condeno.”

Jr 31, 10-14 “Seu luto mudarei em festa,  
vou consolá-los, alegrarei sua tristeza.”
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“Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis.” 
Com essa frase Jesus repreende Judas no Evangelho de João. Pode parecer 
algo contraditório, afinal, porque Jesus fala da pobreza com certa indiferença?  
No entanto, não estaria ele motivando os discípulos justamente para o serviço 
incondicional? Por outro lado, ele não deixa Maria lavar seus pés com um caro 
perfume, fazendo ela viver uma experiência de Deus? 

Nossos atos de solidariedade muitas vezes pressupõem um esforço físico 
ou material de nossa parte, mas sobretudo espiritual. Como está nosso exercício de 
solidariedade? Enxergamos nossa solidariedade como uma experiência de Deus?

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que eu possa contar com Sua graça para poder ser mais solidário/a.

Segunda Semana
Ser mais solidário | Ser mais solidária

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

12 de abril de 2017

13 de abril de 2017

14 de abril de 2017

15 de abril de 2017

Fl 2, 6-11 “Ele esvaziou-se a si mesmo.”

Ceia do Senhor
Lc 4, 16-21 “O Espírito do Senhor está sobre mim.”

Paixão do Senhor
Is 52, 13-53, 12 “Ele espalhará sua fama entre os povos.”

Vigília Pascal
Mt 28, 1-10 “Não tenhais medo!”

9 de abril de 2017

10 de abril de 2017

11 de abril de 2017

Domingo de Ramos 
Mt 26, 14-25 “Em verdade eu vos digo,  
um de vós vai me trair.”

Jo 12, 1-11 “Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a 
mim, nem sempre me tereis.”

Is 42, 1-7 “Eu, o Senhor, te chamei para a justiça.”



Roteiro de Oração  
na Vida Diária

A experiência de Deus também é uma experiência humana e 
cotidiana. Deus age em nosso ver, em nosso sentir, em nosso caminhar,  
em nosso silenciar, em nosso falar. E é nessa experiência humana e divina que 
partilhamos o projeto do Reino com nossos irmãos e irmãs, afinal, o próprio 
Deus envia seu filho para partilhar essa humanidade. Ao ser mais para os 
demais, devemos tomar consciência que partilhamos esse sonho de construção 
coletiva com outros seres humanos, frágeis e limitados, mas também cheios da  
graça por partilharmos da mesma Criação.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que o exemplo de Cristo nos inspire a viver com  

caridade a nossa condição humana.

Terceira Semana
Ser mais humano | Ser mais humana

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

19 de abril de 2017

20 de abril de 2017

21 de abril de 2017

22 de abril de 2017

Mt 28, 8-15 “Ide anunciar.”

At 4, 13-21 “Não nos podemos calar  
sobre o que vimos e ouvimos.”

Jo 21, 1-14 “É o Senhor!”

Festa de Nossa Senhora, Mãe da Companhia de Jesus
Mc 16, 9-15 “Ide pelo mundo inteiro  
e anunciai o Evangelho a toda criatura!”

16 de abril de 2017

17 de abril de 2017

18 de abril de 2017

Ressureição do Senhor
Jo 20, 1-9 “Ele viu, e acreditou.”

Lc 24, 35-48 “Porque tendes dúvidas no coração?”

Jo 20, 11-18 “Eu vi o Senhor!”



Roteiro de Oração  
na Vida Diária

“O compromisso com a construção do Reino exige de nós uma entrega 
total. Para que haja transformações profundas, que caminhem na direção dos 
sonhos de Deus, é sempre necessário retomar a consciência de que tal construção 
será coletiva e de que as atitudes de cada um de nós podem tanto gerar libertação 
como alienação. De que maneira o modo como agimos interfere na vida de nossas 
irmãs e nossos irmãos? Quais são os reflexos de nossas decisões para o ambiente 
em que vivemos, a Casa Comum que nos abriga? O que podemos fazer para 
promover um mundo cada vez mais fraterno, liberto e aberto a todas e todos?  
“Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 
mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus: o que é bom, o que é agradável a 
Ele, o que é perfeito” (Rm 12, 2).

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, inspire em nós um coração aberto para sermos  

cada vez mais conscientes.

Quarta Semana
Ser mais consciente

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

26 de abril de 2017

27 de abril de 2017

28 de abril de 2017

29 de abril de 2017

Jo 3, 16-21 “Deus amou tanto o mundo,  
que deu o seu Filho unigênito.”

Festa de São Pedro Canísio
Mt 7, 21-27 “Quem ouve estas minhas palavras  
e as põe em prática é sensato.”

At 5, 34-42 “Se vem de Deus,  
vós não conseguireis eliminá-los.”

Jo 6, 1-15 “Recolhei os pedaços que sobraram,  
para que nada se perca!”

23 de abril de 2017

24 de abril de 2017

25 de abril de 2017

2º Domingo da Páscoa
Jo 20, 19-31 “A paz esteja convosco.  
Como o Pai me enviou, também eu vos envio.”

Jo 3, 1-8 “O vento sopra onde quer.”

At 5, 17-26 “Ide falar ao povo, no Templo,  
sobre tudo o que se refere a este modo de viver.”
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“O que andais conversando pelo caminho?”, assim Jesus aborda os  
peregrinos de Emaús. E o que é um peregrino, uma peregrina? É alguém que 
se coloca a caminho. E o próprio Cristo nessa passagem se coloca a caminho, 
acompanhando os discípulos. O que o exemplo do peregrino nos inspira na busca 
de sermos mais para nossos irmãos e irmãs?

Nessa semana também rezemos de modo especial, com a motivação de 
São José Operário, pelos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, para que possam 
construir um mundo justo e que seus direitos sejam sempre garantidos.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, conceda-nos a Sua graça de manter em nós acesa  

a chama do espírito de Peregrino/a.

Ilustrações: Cláudio Pastro (Adaptação Livre) | Textos: Osvaldo Meca, Bruno Alface, Clara Mabeli | Diagramação: Rodrigo Silva

Quinta Semana
Ser mais peregrino | Ser mais peregrina

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

3 de maio de 2017

4 de maio de 2017

5 de maio de 2017

6 de maio de 2017

Jo 14, 6-14 “Há tanto tempo estou convosco,  
e não me conheces?”

Memória do Beato José Maria Rúbio
Jo 6, 44-51 “Eu sou o pão da vida.”

Jo 6, 52-59 “A minha carne é verdadeira comida  
e o meu sangue, verdadeira bebida.”

Jo 6, 60-69 “Isto vos escandaliza?”

30 de abril de 2017

1º de maio de 2017

2 de maio de 2017

3º Domingo da Páscoa
Lc 24, 13-35 “Não estava ardendo o nosso coração 
quando ele nos falava pelo caminho?”

Festa de São José Operário
Mt 13, 54-58 “Não é ele o filho do carpinteiro?”

At 7, 51-60 “Senhor, não os condenes por este pecado.”



Nasceu em 
Nimega (Holanda). 
Estudava em Colônia 
(Alemanha) quando 
se encontrou com o 
Beato Pedro Fabro, 
cuja santidade o 
inclinou para a 
Companhia de Jesus. 
Depois de formado 
em Roma pelo próprio 

Inácio, foi enviado para a Alemanha para 
compreender a Reforma Luterana. Fundou 
colégios e universidades, participou do 
Concílio de Trento e organizou missões por 
toda a parte. Editou muitas obras, dentre as 
quais se sobressai o Catecismo, publicado 21 
de dezembro de 1597, em Friburgo (Suíça). 
Foi canonizado e proclamado Doutor da 
Igreja por Pio XI em 1925.

A missão dos 
jesuítas no Canadá, 
entre os índios 
Hurons, foi uma das 
mais desafiantes. 
Nela, os missionários 
tiveram que superar 
dificuldades e espectro 
do insucesso. Pela 
resistência crescente 
e obstinada, o ritmo 

das conversões era lento. Em 1641, a missão 
não tinha ainda mais de 60 cristãos. As 
dificuldades aumentaram a partir de 1642, 
quando os guerreiros índios Iroqueses 
iniciaram a invasão das terras Hurons, 
arrasando aldeias e martirizando cruelmente 
os missionários. Estes, jovens sacerdotes e 
irmãos dotados de espírito missionário e 
grande observância religiosa, na síntese do 
Cristo Companheiro e Crucificado, viveram 
a doutrina dos Exercícios Espirituais. 
A recompensa veio com a dispersão dos 
poucos Hurons cristãos que sobreviveram: a 
semente do cristianismo espalhou-se pelos 
povos da América Setentrional. Foram 
canonizados pelo Papa Pio XI em 1930.

São Pedro Canísio  
Santo do dia - 27 de abril

Beato José Maria Rúbio  
Santo do dia - 4 de maio
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