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EDIÇÃO 101 - AGOSTO 2017

A CARIDADE E O APOSTOLADO SOCIAL



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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Com a inspiração pela memória de 65 anos da morte do jesuíta Alberto Hurtado 

(18 de agosto), trazemos para esse Roteiro de Oração o tema da Caridade e do Apostolado 

Social. Alberto Hurtado viveu a primeira metade do século XX, a maior parte do tempo no 

Chile. Se dedicou aos mais pobres, sobretudos àqueles que não tinham lar, aos trabalhadores 

e trabalhadoras e à juventude. Foi canonizado em 2005 pelo Papa Bento XVI, e hoje é 

lembrado como santo dos pobres, das obras sociais, dos sindicalistas. Seu testemunho vivo 

de amor a Cristo que se revelou nos mais explorados, nos convida a uma oração sobre nossa 

ação: qual é nosso papel frente aos cenários de desigualdade e exclusão? 

“Um cristão sem preocupação intensa de amar é como um agricultor despreocupado 

com a terra, um marinheiro desinteressado do mar, um músico que não cuida da harmonia. 

Sim, o cristianismo é a religião do amor!” (Santo Alberto Hurtado)

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

puramente ordenados ao seu serviço e louvor.
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PRIMEIRA SEMANA
A Caridade

A caridade é um grande ensinamento que Cristo nos deixou e que 
devemos colocar em prática buscando cultivar em nós e em nossos irmãos e 
irmãs, um coração que seja generoso com todos e todas. Um coração assim é 
capaz de impulsionar muitas ações revolucionárias, ações que transformam as 
realidades desiguais e excludentes da nossa sociedade, ações que geram vida. 
Nesse sentido, cabe a nós refletir: Em nosso cotidiano, temos sido sinal do grande 
ensinamento que Cristo nos deixou? Com que coração temos ido ao encontro de 
nossos irmãos e irmãs? Como podemos cultivar em nós um coração generoso? 
“Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. 
A maior delas, porém, é a caridade.” (1Cor 13, 13).

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, anime a caridade em nossos corações para que sejamos  

revolucionários e revolucionárias da ternura.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

12 de agosto de 2017

7 de agosto de 2017

6 de agosto de 2017

2Cor 9, 6-10 “Quem semeia com largueza colherá  
também com largueza.”

Mt 15, 21-28 “Senhor, socorre-me.”

Memória de Santa Clara
Mt 16, 24-28 “Se alguém quer me seguir,  
renuncie a si mesmo.”

Mt 17, 14-20 “Ó gente sem fé!”

8 de agosto de 2017

9 de agosto de 2017

10 de agosto de 2017

11 de agosto de 2017

Transfiguração do Senhor  
Mt 17, 1-9 “Não tenhais medo.”

Mt 14, 13-21 “Dai-lhes vós mesmos de comer!”

Memória de São Domingos de Gusmão
Mt 5, 13-19 “Que a luz de vocês brilhe diante dos homens.”
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Característica muito forte da missão da Companhia de Jesus, o 

apostolado social é uma possibilidade concreta de, seguindo o convite do Papa 

Francisco, sermos uma Igreja em saída, que vai às fronteiras, que se coloca 

a serviço dos povos mais necessitados, que se compromete com a vida das 

pessoas que são marginalizadas pela sociedade e com a Casa Comum que nos 

acolhe. Somente confiando na presença de Jesus em nosso meio é possível 

nos entregarmos por completo a essa missão que é tarefa de todos e todas nós, 

que devemos sempre buscar crescer como cristãos e cristãs e, através de nossa 

atuação social, promover vida baseada no amor e na misericórdia.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, nos ajude a sermos sinal da Vossa presença  

no meio de nossos irmãos e irmãs.

SEGUNDA SEMANA
O Apostolado Social

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

19 de agosto de 2017

14 de agosto de 2017

13 de agosto de 2017

Mt 18, 21-19, 1 “Senhor, quantas vezes devo perdoar?”

Mt 18, 15-20 “Tudo o que ligardes na terra  
será ligado no céu.”

Festa de Santo Alberto Hurtado
Lc 4, 16-21 “O Espírito do Senhor está sobre mim.”

Sl 16 (15) “Por isso meu coração se alegra.”

15 de agosto de 2017

16 de agosto de 2017

17 de agosto de 2017

18 de agosto de 2017

19º Domingo do Tempo Comum 
Mt 14, 22-33 “Homem fraco na fé, por que duvidaste?”

Dt 10, 12-22 “Abri, pois, o vosso coração.”

Mt 18, 1-5 “Quem é o maior no Reino dos Céus?”
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Como o testemunho de Alberto Hurtado nos explicita, “o cristianismo é 

a religião do amor”. Amor este que possui duas dimensões: a Deus e ao próximo 

(Mt 22, 36-39). Amar a Deus exige, portanto, estarmos atentos e atentas às 

necessidades dos nossos irmãos e irmãs e trabalhar para a construção de um 

mundo mais justo e fraterno para todos e todas. Tal tarefa inclui reconhecer 

que a luta em defesa dos abandonados do mundo é a mesma luta em defesa da 

irmã Terra, uma vez que “não há duas crises separadas, uma ambiental e outra 

social; mas uma única e complexa crise socioambiental” (Laudato Si’ 139) que 

urge ser enfrentada para que possamos, de fato, vivermos a plenitude do amor.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, abra nossos ouvidos para que sejamos sensíveis ao clamor da Terra,  

que é também o clamor do povo.

TERCEIRA SEMANA
A Justiça Socioambiental

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

26 de agosto de 2017

21 de agosto de 2017

20 de agosto de 2017

Jo 1, 45-51 “Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo 
e descendo sobre o Filho do Homem.”

Memória de Santa Rosa de Lima
Mt 13, 44-46 “O Reino dos Céus é como um tesouro 
escondido no campo.”

Mt 22, 34-40 “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.”

Mt 23, 1-12 “O maior dentre vós deve  
ser aquele que vos serve.”

22 de agosto de 2017

23 de agosto de 2017

24 de agosto de 2017

25 de agosto de 2017

Assunção de Nossa Senhora
Lc 1, 39-56 “A minha alma engrandece o Senhor.”

Mt 19, 16-22 “Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos 
pobres e terás um tesouro no céu.”

Memória de Nossa Senhora Rainha 
Is 9, 1-6 “Foi-nos dado um filho.”
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Ilustrações: Cláudio Pastro | Textos: Osvaldo Meca, Clara Mabeli Baptista, José Ricardo Baptista | Diagramação: Rodrigo Silva

Cotidianamente somos chamados e chamadas por Cristo a entrar na 
dinâmica das realidades do Reino, o que nos exige empenhar os dons e talentos 
que d’Ele recebemos para fazer com que nosso mundo seja melhor do que aquele 
que herdamos. Essa bonita e desafiadora missão é uma tarefa coletiva e nos 
traz, necessariamente, a responsabilidade de zelarmos, de maneira especial, 
pela vida das tantas juventudes que atuam neste mundo hoje, principalmente 
as juventudes mais marginalizadas, que tantas vezes têm seus sonhos e 
projetos de vida ceifados, e também das gerações que nos sucederão, para que 
possamos um dia desfrutarmos de uma comunidade que seja sinal de vida 
e esperança para todos e todas.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, cultive em nossos corações o amor à vida das juventudes, para que com 

elas sonhemos e construamos um mundo mais justo e fraterno.

QUARTA SEMANA
Amor à vida das juventudes 

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

2 de setembro de 2017

28 de agosto de 2017

27 de agosto de 2017

Mt 24, 42-51 “Ficai atentos!”

1Ts 2, 9-13 “Agradecemos a Deus sem cessar.”

Mt 25, 1-13 “Ficai vigiando, pois não sabeis 
qual será o dia, nem a hora.”

Mt 25, 14-30 “Vem participar da minha alegria!”

29 de agosto de 2017

30 de agosto de 2017

31 de agosto de 2017

1º de setembro de 2017

21º Domingo do Tempo Comum
Mt 16, 13-20 “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.”

Sl 149 “Cantai ao Senhor Deus um canto novo.”

Martírio de São João Batista 
Jr 1, 17-19 “Eu estou contigo para defender-te.”



Nasceu em Viña del Mar (Chile), no 

dia 22 de Janeiro de 1901. Aos quatro anos 

perdeu o pai e foi obrigado a experimentar 

a pobreza, pois a mãe teve que vender a sua 

modesta propriedade para pagar as dívidas. 

Contudo, graças a uma bolsa de estudos, 

ele pôde frequentar o Colégio dos Jesuítas 

em Santiago, onde se tornou membro da 

Congregação Mariana, manifestando 

imediatamente um vivo interesse pelos 

pobres. No dia 14 de Agosto de 1923 entrou 

no noviciado da Companhia de Jesus 

em Chillán e em 1925 foi mandado para 

Córdoba (Argentina) para completar os 

estudos humanísticos. Recebeu a Ordena-

ção sacerdotal em Lovaina (Bélgica) no dia 

24 de Agosto de 1933.

Retornou ao Chile em 1936 e iniciou o ensino de religião no Colégio Santo Inácio e de 

pedagogia na Universidade Católica. Encarregado dos estudantes pela Congregação 

Mariana, conseguiu envolvê-los na catequese para os pobres. Durante um dos cursos de 

Exercícios Espirituais, o Pe. Hurtado dirigiu um apelo aos participantes a favor dos muitos 

pobres da cidade:  o pedido foi prontamente acolhido e constituiu o começo da iniciativa que 

o tornou especialmente conhecido El Hogar de Cristo (“O Lar de Cristo”). Tratava-se de uma 

forma de atividade caritativa que previa não só dar uma acomodação aos desabrigados, 

mas ofecerer-lhes também um ambiente semelhante ao da família, onde experimentar a 

bondade e o carinho. Além disse, Pe. Hurtado, a partir do espírito missionário, engajou-

se na luta dos trabalhadores e trabalhadoras explorados do Chile.Após ter passado a sua 

existência manifestando o amor de Cristo aos pobres, foi chamado por Ele no dia 18 de  

Agosto de 1952. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 23 de outubro de 2005.

Santo Alberto Hurtado   
Santo do dia - 18 de agosto
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