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 Roteiro de Oração na Vida Diária nº 55
“Ide, sem medo, para servir!”

Nos meses de maio, junho e julho, você acompanhou uma série de roteiros de oração na vida 
diária em preparação para o Magis Brasil, encontro da Companhia de Jesus que reuniu cerca de 2000 

jovens por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.
Nossa proposta para o mês de outubro, mês dedicado às missões, é que você dê sequência nestes 

roteiros rezando agora o aspecto da Galileia, lugar onde a missão acontece. Os jovens reunidos no Rio 
de Janeiro voltaram para seus locais de origem e é ali que eles devem fazer a diferença.

“Ide, sem medo, para servir”, nos disse o Papa Francisco. Onde acontece este serviço? Quem é o 
meu próximo? Onde e como eu posso colaborar mais? Ao longo das próximas 5 semanas você acompa-
nhará parte do roteiro Viver Galileia, preparado especialmente para os participantes do Magis Brasil. 

Desejamos a todos uma 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.

Estamos rezando com você!

Equipe de Espiritualidade

Passos para a Oração de Meditação



Primeira semana
“Buscar e encontrar Deus em todas as 

coisas”
 
 Apesar de tantos sinais de morte, a Ressurreição já 
se faz presente e atuante em nosso meio. Onde há serviço, 
compromisso com o outro, comunhão entre as pessoas, 
luta em favor da justiça, aí já está presente essa vida nova! 
Um novo modo de existir, uma Presença que escapa à per-
cepção do mundo. É uma nova etapa que se inicia, o tempo 
de vivermos o que Jesus já experimentou: a libertação total 
do homem, a libertação de todo tipo de escravidão moral, 
social, política e econômica. Libertação para uma adesão 
mais plena ao amor e à vida eterna. Deus, fazendo novas 
todas as coisas, faz de nós criaturas novas, novos homens e 
mulheres, com a força do Seu amor re-criador. E nos provo-
ca a re-criar com Ele as condições necessárias para garantir 
a vida e vida em abundância. Onde os efeitos da Ressurrei-
ção do Senhor se fazem presentes na minha vida e na vida 
de nossas comunidades?

PEDIDO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA 
     Senhor, concede-nos buscar-Te e encontrar-Te.

Segunda-feira, 7 de outubro de 2013.
Mc 16, 1-20 – “Procurais Jesus, o nazareno, aquele que 

foi crucificado?”

Terça-feira, 8 de outubro de 2013.
Jo 14, 12-27 – “Foi precisamente para esta hora que 

eu vim”

Quarta-feira, 9 de outubro de 2013.
At 2, 42-47 – “Todos os que abraçavam a fé viviam uni-

dos e possuíam tudo em comum”

Quinta-feira, 10 de outubro de 2013.
1Cor 15, 12-19 – “Se os mortos não ressuscitam, então 

Cristo também não ressuscitou”

Sexta-feira, 11 de outubro de 2013.
Ap 21, 1-6  - “Não haverá mais luto, nem grito, nem 

dor”

Sábado, 12 de outubro de 2013.
Jo 21, 15-19 – “Segue-me”

Domingo, 13 de outubro de 2013.
Lc 17, 11-19 – “Levanta-te e vai! Tua fé te salvou”
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Segunda semana
  

“Sentir e saborear internamente as coisas”

  A Luz desce do Alto, ilumina o nosso ser e comu-
nica Vida. Faz-nos participar de seus dons, sacia-nos e 
satisfaz a alma. Dá-nos, ainda, esperança, firmeza e con-
fiança, frutos da ação divina em nossos corações. Anima 
nossa vida de serviço! Prepara o nosso caminhar... Des-
se modo, tudo participa do Evento da Ação de Deus em 
nós. Faz parte de um todo muito maior, que envolve a 
nossa identidade como povo, como “nação”. Coloca em 
cena a cultura, a arte, a festa, a religião e tantos proje-
tos a serem compartilhados. Nada se perde, pois tudo é 
parte da grande riqueza da fecundidade da vida que se 
recebe. [...] O desafio é não paralisar pelo medo, mas as-
sumir a responsabilidade de amar de verdade. E, mesmo 
sem compreender a largueza e a profundidade do que se 
sente, responder, com coragem e escolher a Vida! Con-
seguimos sentir, ouvir, compreender e saborear o que o 
Senhor nos diz? O que Ele pede, concretamente, a nós?

PEDIDO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA 
    Senhor, concede-nos ouvir-Te, para compreender-Te e 
fazermos o que nos pedes.

Segunda-feira, 14 de outubro de 2013.
Dt 30, 1-20 – “Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e 

teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus”

Terça-feira, 15 de outubro de 2013.
Jn 1, 1-16 – “Ora ao teu deus! Quem sabe ele se lembra 

de nós e não nos deixa morrer”

Quarta-feira, 16 de outubro de 2013.
Lc 1, 68-79 – “Ele fez surgir para nós um poderoso sal-

vador, na casa de Davi, seu servo”

Quinta-feira, 17 de outubro de 2013.
Rm 10, 8-21 – “Todos têm o mesmo Senhor, que é ge-

neroso para com todos que o invocam.”

Sexta-feira, 18 de outubro de 2013.
Ef 3, 12-21 – “Em Cristo, pela fé que temos nele, con-

seguimos plena liberdade de nos aproximar confiante-
mente de Deus”

Sábado, 19 de outubro de 2013.
1Sm 3, 1-10 – “Fala, que teu servo escuta”

Domingo, 20 de outubro de 2013.
Lc 18, 1-8 – “Eu vos digo que Deus lhes fará justiça 

bem depressa”
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Terceira semana
 “Que farei por ti, Senhor?”

 O colóquio, na oração inaciana, é o ponto alto 
do diálogo com Deus, pois expressa nossa identificação 
e confiança em Sua presença junto de nós. [...] Aconte-
ce com simplicidade, sem voluntarismos, naturalmente, 
como expressão de profunda comunhão de corações. 
Como quando nos aproximamos de alguém com quem 
temos intimidade para contar o que se viu ou que se 
sente de belo e de triste, ou ainda para confidenciar e 
ouvir conselhos, mas também para agradecer e dispor-
-se. E, ouvindo e ponderando, examinando-se, cada um 
de nós vai tornando-se capaz de mover-se na direção 
dos outros, acolhendo suas necessidades. [...] Nessa di-
nâmica, falar, ouvir, servir são partes de um processo 
maior: o de ajudar o ser humano a tornar-se plenamente 
Humano, por meio do serviço da fé e da promoção da 
justiça! Depois de ouvir atentamente o Senhor e de ter-
mos o colóquio com Ele, torna-se, para nós, mais claro 
quem é o nosso próximo? Onde ele está e quais são os 
seus apelos?

PEDIDO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA 
     Senhor, concede-nos sensibilidade para com as neces-
sidades de nossos irmãos e irmãs.

Segunda-feira, 21 de outubro de 2013.
Êx 34, 29-35 – “Moisés tornava a cobrir o rosto com o 

véu, até o momento em que entrava de novo para falar 
com o Senhor”

Terça-feira, 22 de outubro de 2013.
Jt 8, 1-17 – “Quem sois vós, que hoje tentastes a Deus 

e vos pusestes no lugar de Deus em meio aos vossos ir-
mãos?”

Quarta-feira, 23 de outubro de 2013.
Mt 25, 31-46 – “Vinde, benditos de meu Pai”

Quinta-feira, 24 de outubro de 2013.
Mc 10, 17-22 – “Depois, vem e segue-me”

Sexta-feira, 25 de outubro de 2013.
Lc 10, 25-37 – “Mestre, que devo fazer para herdar a 

vida eterna?”

Sábado, 26 de outubro de 2013.
Lc 24, 13-35 – “O que andais conversando pelo cami-

nho?”

Domingo, 27 de outubro de 2013.
Lc 18, 9-14 – “Dois homens subiram ao templo para 

orar”

Quarta semana
 “A maior glória de Deus”
 
 Deus é amor. E viver no amor, transformar-se no 
amor, significa assumir plenamente a vocação de filhos de 
Deus, a tal ponto de sermos identificados com Ele. Esse é 
o critério distintivo dos filhos de Deus: uma identidade ra-
dical daquele que não sabe outra coisa senão amar, dar e 
comunicar o Amor. [...] Esse sentido de plenitude que só o 
amor confere faz coincidir o projeto de Deus para nós com 
a nossa vontade própria. Aí está o sentido profundo de re-
alizar a vontade de Deus. [...] O conhecimento interno de 
tanto bem recebido nos faz manifestar, então, uma alegria 
tal que nos dispõe a realizar um bem cada vez mais cres-
cente e mais universal. Abre-nos a uma perspectiva amo-
rosa de em tudo amar e servir o nosso Criador e Senhor 
que habita em tudo, desperta a Vida em todos, recebe a 
nossa liberdade, o nosso querer e nos confia a Sua graça. 
A nós, portanto, resta-nos reconhecer, em atitude de ação 
de graças, esse movimento que nos lança no coração de 
Deus. Nossos afetos e nossos talentos estão orientados a 
um bem mais universal? Sinto coincidir a minha vontade 
com a vontade de Deus sobre mim e a minha vida?

PEDIDO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA 
     Senhor, concede-nos o conhecimento interno de tan-
to bem recebido, para em tudo amar e servir.

Segunda-feira, 28 de outubro de 2013.
Mt 25, 14-30 – “A todo aquele que tem será dado mais, 

e terá em abundância”

Terça-feira, 29 de outubro de 2013.
Lc 1, 46-55 – “A minha alma engrandece o Senhor”

Quarta-feira, 30 de outubro de 2013.
Jo 15, 12-17 – “Amai-vos uns aos outros, assim como 

eu vos amei”

Quinta-feira, 31 de outubro de 2013.
Col 3, 1-16 – “Que a palavra de Cristo habite em vós 

com abundância”

Sexta-feira, 1º de outubro de 2013.
1Jo 4, 7-21 – “Se Deus nos amou assim, nós também 

devemos amarmos uns aos outros”

Sábado, 2 de novembro de 2013.
Os 6, 1-6 – “Eu quero amor e não sacrifícios”

Domingo, 3 de novembro de 2013.
Mt 5, 1-12 – “Felizes os que promovem a paz”



Quinta semana
 “Ide e inflamai o mundo!”

 O amor de Deus derramado em nossos corações 
não é somente fonte de vida, mas presença que impul-
siona. É Ele mesmo vivo e atuante, trabalhando e agindo 
na obra da criação. E nós, unidos a Ele, somos também 
provocados a contemplar a Sua ação nas criaturas e a 
irradiá-la no mundo, na vida ativa. À maneira de Jesus, 
então, tornamo-nos contemplativos na ação, amando e 
servindo o Pai sob o impulso do Espírito Santo. [...] A Mis-
são é de Deus, mas nós somos convocados e enviados 
com Jesus. “O mundo é nossa casa”, como já nos foi dito 
e recordado, e é nele que deve arder a chama da fé, da 
esperança e do amor, como um fogo que acende outros 
fogos, para inflamar e comunicar a Boa Nova da Vida a 
todos os povos e “nações”. Nessa perspectiva, como nos 
dizia o Padre Arrupe, que não nos faltem forças para as-
sumirmos e vivermos, nas nossas galileias do dia a dia, 
“as variantes da cruz, na imitação e no seguimento da-
quele Jesus que quer conduzir todos os homens e todas 
as coisas criadas para a glória do Pai”. Para onde o Senhor 
nos envia? Onde e como Ele quer que estejamos e seja-
mos sinais da Sua presença?

PEDIDO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA 
    Senhor, concede-nos a graça de sanar nossas rupturas 
internas, unificando-nos como pessoas e como um cor-
po apostólico a serviço da Missão.

Segunda-feira, 4 de novembro de 2013.
Jr 1, 11-19 – “Eu estou à espera, para que minha pala-

vra se realize”

Terça-feira, 5 de novembro de 2013.
Mt 28, 16-20 – “Ide, pois, fazer discípulos entre todas 

as nações”

Quarta-feira, 6 de novembro de 2013.
Mc 6, 7-13 – “Ele chamou os Doze, começou a enviá-

-los dois a dois”

Quinta-feira, 7 de novembro de 2013.
Lc 10, 1-12 – “O Reino de Deus está próximo de vós”

Sexta-feira, 8 de novembro de 2013.
Jo 20, 19-23 – “Recebei o Espírito Santo”

Sábado, 9 de novembro de 2013.
2Cor 4, 7-12 – “Trazemos esse tesouro em vasos de 

barro”

Domingo, 10 de novembro de 2013.
Lc 20, 27-38 – “Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, 

pois todos vivem para ele”


