1. Introdução ao Retiro Pascal
O Retiro Pascal pretende continuar a alimentar o nosso
desejo de sermos discípulos, através de um profundo
encontro diário com Deus pela oração pessoal, para assim
podermos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, sua
pessoa, vida, morte e ressurreição, de modo a despertar nas
pessoas uma disposição para o encontro pessoal com
Cristo, na comunidade e ajudá-las na adesão a Ele e no
compromisso de segui-lo, realizando a tarefa missionária
por Ele confiada à Igreja (D.A.).
A Páscoa da Ressurreição celebra o nosso definitivo êxodo do
mundo do egoísmo e escravidão para o mundo da gloriosa
liberdade dos filhos de Deus. Os cinqüenta dias após a Páscoa,
espaço deste retiro, são de algum modo uma festa ininterrupta
que só termina em Pentecostes.
O centro de nossa oração é Jesus Ressuscitado, que se
manifesta através de diversos sinais: o túmulo vazio e os
lençóis e sudário abandonados; sua voz e figura de sempre,
com as chagas, marcas da paixão. O Senhor ressuscitado se
revela também no companheiro de caminho que escuta o
desabafo dos discípulos desolados, explica-lhes as Escrituras
abrasando seus corações e se deixa reconhecer no partir do
pão e na volta à comunidade.
A oração pessoal diária, neste tempo pascal, através da
Palavra de Deus, nos leva a aprofundar a fé no Ressuscitado,
presente em nossa vida cotidiana e nos enche o coração de
paz e alegria pela vitória de Cristo sobre a morte e todo o
mal, impelindo-nos a promover e defender a vida (CF 2008).
Como o nome diz, “retiro” quer dizer retirar-se, deixar um
pouco as atividades de cada dia para ter um encontro
pessoal com Deus na oração. O convite é “retirar-se” como
Jesus, que muitas vezes, subiu ao monte, para estar a sós
com o Pai. Uma vez tomada a decisão, você se
compromete: 1) a reservar diariamente um tempo de pelos
menos 20 minutos para sua oração pessoal e, 2) a dar
alguns minutos para uma parada de “atenção amorosa”
sobre o dia que passou; 3) a partilhar, se possível,
semanalmente, a oração no seu grupo.

2. Faça o seu programa:

3. Roteiro para a Oração diária
a) Escolher a hora e o lugar mais apropriados para a oração.
b) Acolher a presença de Deus, saber que Ele me quer junto de si.
c) Pedir a luz do Espírito Santo para que Ele me dirija e inspire.
d) No início de sua oração pessoal, reze esta oração preparatória:

Aqui estou, meu Deus, diante de ti,
tal como sou agora.
Estou sentado diante de ti, Senhor,
tranqüilo e pacificado.
Estou na tua presença e deixo-me conduzir.
Abro-me à tua proximidade.
Tu és a fonte da vida, a força da vida
que me penetra.
Tu és minha respiração que me carrega e dilata.
Deixa que a paz me habite.
Concede-me a graça de me deixar “limpar” por ti,
ser uma concha que se enche de ti,Deus.
Que todos os meus pensamentos e sentimentos,
minha vontade e liberdade sejam orientados para o teu
serviço e louvor, meu Deus, fonte da vida. Assim seja!
e) Dois modos de orar os textos indicados:

1º - CONTEMPLAÇÃO EVANGELICA (se o texto for um
fato bíblico ou um mistério da vida de Cristo)
Como proceder?
•
Recorde a história e use a imaginação para entrar na cena
evangélica.
•
Procure ver, contemplando cada pessoa da cena; dê um
olhar demorado, sobretudo, na pessoa de Jesus (se for o
caso). Olhar sem querer explicar ou entender.
•
Tente ouvir, prestando atenção às palavras ditas ou
implícitas: o que podem significar? E, se fossem dirigidas a
você...?
•
Observe o que fazem as pessoas da cena. Elas tem
nome, história, sofrimentos, buscas, alegrias. Como
reagem? Perceba os gestos, os sentimentos e atitudes,
sobretudo, de Jesus.
•
Participe ativamente da cena, deixando-se envolver por
ela. Além de ver, ouvir, tente apalpar e sentir o sabor das
coisas que nela aparecem.
•
E, refletindo, tire proveito de tudo o que ocorreu durante
a oração.
•
Finalize com uma despedida íntima de seu Deus, rezando
um Pai-Nosso
Saindo da oração, fazer a sua revisão (cf 5).

Nome:
Meu horário de oração pessoal:

2º - LEITURA ORANTE (se for um texto de ensinamento da
Escritura).

•
•
•

•
•
•
•

Ler o texto inteiro de uma vez; reler, devagar, versículo
por versículo. Pergunte-se: O que diz o texto em si?
Parar onde Deus me fala interiormente, não ter pressa,
aprender a saborear. Pergunte-se: O que o texto diz para
mim?
Deus é Pai que nos ama muito mais do que poderíamos
ser amados. Pergunte-se: O que o texto me faz dizer a
Deus? Podem ser louvores, pedidos, ação de graças,
adoração, silêncio...
Ir acolhendo o que vier à mente, o que tocar o meu
coração: desejos, luzes, apelos, lembranças, inspirações.
Pergunte-se: O que o texto e tudo o que aconteceu
nesta oração me fazem saborear e viver?
Finalizar a oração com uma despedida amorosa. Rezar
uma Pai-Nosso e uma Ave-Maria.
Saindo da oração, fazer a sua revisão (cf. 5).

4. Textos para cada dia
Siglas:

(CO):-usar o método da Contemplação
(LO):-usar o método da Leitura Orante

1ª Semana: A VIDA VENCEU A MORTE.
Petição: Pedir a graça de sentir grande alegria pela presença
gloriosa de Jesus Ressuscitado, vencedor da morte, no meio
de nós.
23/03 - Domingo: At 10,34a.37-43; Sl 117; Cl 3,1-4; Jo 20,1-9.
24/03 - Mt 28,8-15 (CO) - Ele ressuscitou como tinha dito.
25/03 - Jo 20, 11-18 (CO) - Vi o Senhor!
26/03 - Lc 24, 13-25 (CO) - Por que estais tristes?
27/03 - Lc 24, 35-48 (CO) - A paz seja convosco!
28/03 - Jo 21, 1-14 (CO) - É o Senhor!
29/03 - Repetição: saborear os bons momentos da oração desta
semana.

2ª Semana: O RESSUSCITADO MANIFESTA-SE
NA FÉ DA COMUNIDADE REUNIDA.
Petição: Pedir a bem-aventurança de crer no Senhor
Ressuscitado, mesmo sem vê-lo, por graça da divina
misericórdia.
30/03 - Domingo: At 2, 42-47: Sl 117(118); 1Pd 1,3-9; Jo 20,19-31.
31/03 - Lc 1, 26-39 (CO) - Festa da Anunciação do Senhor.
01/04 - Jo 3, 7b-15 (CO) - É necessário nascer do alto.
02/04 - Jo 3, 16-21 (LO) - Quem nele crer, não será condenado.
03/04 - Jo 3, 31-36 (LO) - Aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
04/04 - Jo 6, 1-15 (CO) - Jesus tomou os pães e rendeu graças.
05/04 - Repetir o texto da semana que trouxe mais consolação.

3ª Semana: O RESSUSCITADO MANIFESTA-SE
NA EUCARISTIA.
Petição: a graça de reconhecer Jesus no partir do pão, na
Eucaristia.
06/04 - Domingo: At 2, 14.22-33; Sl 15; 1 Pd 1,17-21; Lc 24, 13-35.
07/04 - Jo 6, 22-29 (CO) - Trabalhai, não por comida que perece.
08/04 - Jo 6, 30-35 (LO) - Senhor, dá-nos sempre deste pão.
09/04 - Jo 6, 35-40 (LO) - Eu sou o pão da vida.
10/04 - Jo 6, 44-51 (LO) - Eu sou o pão vivo que desci do céu.
11/04 - Jo 6, 52-59 (LO) - Quem come deste pão viverá eternamente.
12/04 - Repetição: Repetir o texto da semana que mais lhe tocou.

04/05 - Domingo da Ascensão do Senhor - At 1,1-11; Ef 1,
17-23; Mt 28, 16-20.

5. Revisão da Oração
Terminada a oração, revejo brevemente como me saí
nela, perguntando-me:

5ª Semana: O RESSUSCITADO, CAMINHO,
VERDADE E VIDA.
Petição: a graça de deixar-se conduzir por Jesus caminho,
verdade e vida como garantia de nosso acesso ao Pai.
20/04 - Domingo: At 6, 1-7; 1 Pd 2,4-9; Jo 14, 1-12.
21/04 - Jo 14, 21-26: O Espírito Santo vos ensinará tudo.
22/04 - Jo 14, 27-31a (LO) - Deixo-vos a paz.
23/04 - Jo 15, 1-8 (LO) - ...sem mim nada podeis fazer.
24/04 - Jo 15, 9-11 (LO) - Permanecei no meu amor.
25/04 - Mc 16, 15-20(LO) - São Marcos, Evangelista
26/04 - Rezar de novo o texto mais questionador desta semana.

6ª Semana: O ESPÍRITO PLENIFICA NOSSO
BATISMO.
Petição: a graça de abrir-nos ao sopro do Espírito para
sermos presença de Cristo no mundo.
27/04 - Domingo : At 8 ,5-8.14-17; 1Pd 3,15-18; Jo 14, 15-21.
28/04 - Jo 15, 26-16,4a (LO) - O Advogado...dará testemunho
de mim.
29/04 - Jo 16, 5-11 (CO) - Se eu não for, não virá o Defensor
para vós.
30/04 - Jo 16, 12-15 (LO) - O Espírito da Verdade vos conduzirá
à verdade
01/05 - Mt 13, 54-58 (LO) - São José Operário.
02/05 - Jo 16, 20-23ª (LO) - ...ninguém vos tirará vossa alegria.
03/05 - Oração de Repetição de todo o Retiro Pascal.

Exercícios Espirituais na Vida
Cotidiana

- que Palavra de Deus mais me tocou?
- que sentimento predominou?
- senti algum apelo, desejo, inspiração?
- tive alguma dificuldade ou resistência?

4ª Semana: O RESSUSCITADO MANIFESTA-SE
NOS PASTORES DA IGREJA.
Petição: a graça de reconhecer Jesus Ressuscitado como o
Bom Pastor que nos conduz às alegrias das pastagens eternas.
13/04 - Domingo: At 2, 14a.36-41; 1 Pd 2, 20b-25; Jo 10,1-10.
14/04 - Jo 10, 11-18 (CO) - Dou a vida pelas minhas ovelhas.
15/04 - Jo 10, 22-30 (CO) - As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
16/04 - Jo 12, 44-50 (CO) - Eu vim como luz do mundo.
17/04 - Jo 13, 16-20 (LO) - O servo não é maior que seu Senhor.
18/04 - Jo 14, 1-6 (LO) - Não se perturbe o vosso coração.
19/04 - Repetição: Rezar de novo o texto que nesta semana
mais me ajudou a dialogar com Deus.

RETIRO PASCAL

Anoto o que me pareceu mais significativo na forma de
uma breve oração de súplica ou de agradecimento.
Este roteiro pode ser utilizado para a partilha da oração
em grupo
.

6. Oração de atenção amorosa
No fim do dia dê um minuto de atenção amorosa,
fazendo-se presente a Deus como alguém que foi
agraciado por Ele:
Agradeça a Deus tudo o que aconteceu de bem para
você e para seus irmãos e irmãs...
Invoque o Espírito Santo, pedindo luz para discernir o
uso que fez de sua liberdade...
Verifique com olhar de fé as situações, encontros,
acontecimentos em que permitiu que Deus atuasse em
sua vida, sendo sinal de sua presença e amor para com
os outros ...
Peça perdão a Jesus, seu amigo fiel, pelo bem que
deixou de fazer, não se deixando conduzir por seu
Espírito ...
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