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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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Neste mês, em comunhão com a Igreja, que comemora o jubileu dos 300 anos 

da aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, somos convidados e 

convidadas a revisar nossa experiência com Maria e com esta manifestação materna, que 

se fez a padroeira do nosso povo. A devoção à Nossa Senhora ocupa elemento central na 

espiritualidade popular de uma nação historicamente oprimida e explorada. Os humildes 

buscavam uma mãe amorosa, protetora dos pobres, acolhedora e que intercedesse pelos 

que não tem voz, fazendo uma ponte entre Deus e os homens. A devoção mariana anima 

o povo, enche o coração de esperança e une as pessoas, inspirando-nos na comunhão e no 

serviço missionário e aos mais necessitados. Percorrendo a história da aparição de Nossa 

Senhora, somos chamados a olharmos para a realidade de nosso país e buscarmos cuidar da 

nossa Casa Comum, lutando pela garantia uma sociedade mais justa e fraterna.

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
Nossa Senhora Aparecida e nossas terras

A confecção da imagem de Nossa Senhora Aparecida é atribuída ao Frei 
Agostinho de Jesus, um monge beneditino que, por volta do ano de 1650, dedicou seus dons 
a produzir a pequena imagem de 36 cm, trabalhando o barro, fruto da terra, com muito 
cuidado e delicadeza. Aproveitemos esse fato para refletirmos qual tem sido nossa atenção 
a este elemento da criação. Que valor damos ao solo que nos dá suporte à vida e do qual 
somos tão dependentes? De que maneira nossas atividades cotidianas têm contribuído 
para o adoecimento da terra que nos acolhe? Aquele a quem Maria disse sim nos mostra 
que segui-Lo exige mudar os rumos da história e assumir um compromisso de amor, com 
disponibilidade contínua, sem olharmos para trás. Que assumamos, então, esse compromisso 
de maneira integral, voltando frequentemente nosso coração ao cuidado com a nossa irmã 
Terra e abandonando todas as práticas que promovem sua destruição.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, assim como Maria, nos ajude a responder sim ao teu chamado de amor.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

7 de outubro de 2017

2 de outubro de 2017

1º de outubro de 2017

Lc 10, 1 - 12 “Eis que vos envio.”

Lc 9, 57 - 62 “Eu te seguirei para onde quer que fores.”

Memória do Beato Diogo de San Vítores
Br 1, 15 - 22 “Pecamos diante do Senhor e lhe 
desobedecemos.”

Lc 1, 26 - 38 “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra!”

3 de outubro de 2017

4 de outubro de 2017

5 de outubro de 2017

6 de outubro de 2017

26º Domingo do Tempo Comum  
Mt 21, 28- 32 “Mas depois mudou de opinião e foi.”

Mt 18, 1-5. 10 “Se não vos converterdes,  
e não vos tornardes como crianças,  
não entrareis no Reino dos Céus.”

Memória de São Francisco de Borja
Lc 9, 51 - 56 “Mas os samaritanos não o receberam.”
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A pesca, na qual a imagem de Nossa Senhora foi encontrada, foi realizada, na época, 
para oferecer um banquete ao Conde de Assumar, então governador das Capitanias de São 
Paulo e Minas Gerais, que estava visitando a região da Vila de Guaratinguetá. Partindo deste 
trecho da história de Aparecida, paremos um momento para pensar em nossos governantes 
nos dias de hoje. Como têm sido a atuação dos que estão à frente do governo de nosso país, 
nosso estado, nossa cidade? De maneira especial, temos acompanhado as decisões que 
vem sendo tomadas, que afetam diretamente nosso meio ambiente e, consequentemente, 
cada um de nós e, principalmente, os mais pobres de nossa sociedade? Como temos nos 
posicionado e agido diante desses cenários? Como comunidade cristã, e atendendo ao desejo 
de Deus, mantenhamo-nos atentos e atentas à nossa realidade e assumamos uma postura 
de prontidão para ajudá-Lo a construir o Reino de justiça e liberdade para todos e todas, pois 
“muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática.” (Lc 11, 28).

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, ensina-nos a rezar e nos ajude a encontrar na oração 

a força necessária para agirmos na construção do Reino.

SEGUNDA SEMANA
Nossa Senhora Aparecida e nossos governantes

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

14 de outubro de 2017

9 de outubro de 2017

8 de outubro de 2017

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida
Ap 12, 1 - 6 “E viu-se um grande sinal no céu:  
uma mulher vestida do sol.”

Lc 11, 1-4 “Senhor, ensina-nos a rezar.”

Lc 11, 15 -23 “Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os 
demônios, então chegou para vós o Reino de Deus.”

Memória de São João Ogilvie
Lc 11, 27 - 28 “Muito mais felizes são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a põe em prática.”

10 de outubro de 2017

11 de outubro de 2017

12 de outubro de 2017

13 de outubro de 2017

27º Domingo do Tempo Comum
Mt 21, 33 - 43 “A pedra que os construtores rejeitaram tornou-
se a pedra angular.” 

Jn 2, 1 - 11 “Quando ia perdendo toda a esperança,  
lembrei-me do Senhor.”

Lc 10, 38- 42 “Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe 
será tirada.”
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Sabemos que a imagem de Aparecida recebe esse nome porque apareceu, há 300 

anos, nas águas do Rio Paraíba do Sul. Este rio, que antes era lar de muitas espécies animais 

e fonte de alimento para muitas famílias, hoje é um dos rios mais poluídos do nosso país. E 

quando falamos de rios que deveriam continuar sendo sinal de vida, mas que têm sido feitos 

de vítimas dos interesses do Capital, não há como não lembrar também do Rio Doce, que há 

quase dois anos foi convertido em um rio de lama tóxica que destruiu vidas e sonhos. Frente 

a essas situações, cabe a nós refletirmos o que temos feito para cuidar desse recurso vital 

que Deus nos presenteou. Temos acompanhado e denunciado as injustiças que ocorrem 

em nosso país envolvendo as águas de nossos rios e mares? Inspirados e inspiradas pelo 

exemplo do bom samaritano, não apenas nos sensibilizemos com o que vemos de errado 

acontecer em frente aos nossos olhos, mas nos lancemos à ação, como nos exorta Jesus 

nesta mesma parábola: “vai e faze tu a mesma coisa.” (Lc 10, 37).

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, dê-nos discernimento para tomarmos posição diante de tudo aquilo que 

nos enferma, para que sejamos libertos e experimentemos a vida nova.

TERCEIRA SEMANA
Nossa Senhora Aparecida e nossas águas 

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

21 de outubro de 2017

16 de outubro de 2017

15 de outubro de 2017

Memória de São João Brébeuf e companheiros
Lc 11, 47 - 54 “Com isso, vós sois testemunhas  
e aprovais as obras de vossos pais.”

Lc 10, 25 - 37 “E quem é o meu próximo?”

Lc 12, 1- 7 “Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão 
todos contados.”

Lc 12, 8 - 12 “Nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o 
que deveis dizer.”

17 de outubro de 2017

18 de outubro de 2017

19 de outubro de 2017

20 de outubro de 2017

28º Domingo do Tempo Comum
Is 25, 6 - 10 “O Senhor dos exércitos dará neste monte, para 
todos os povos, um banquete.”

Sl 97 (98) “Cantai ao Senhor um cântico novo.”

Lc 11, 37- 41 “Dai esmola do que vós possuís  
e tudo ficará puro para vós.”
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Os três pescadores resgataram do rio uma misteriosa imagem de barro 
feminina, dividida ao meio, com a cabeça separada do corpo. Ao presenciarem uma pesca 
abundante e milagrosa, foram tomados de fé, de uma sensação de amparo e consolação. 
Conduziram a imagem a uma mulher de sua família, Silvana da Rocha Alves. Ela cuidou 
de unir as duas partes com cera, e devotamente, colocou a imagem no altar de sua casa, 
onde vizinhos puderam se reunir para rezarem o terço. A devoção desta mulher e de sua 
família foi sinal de cuidado, de acolhida e partilha comunitária. Nascia ali uma tradição 
de fé, muitas vezes transmitida oralmente e através do testemunho muitas mulheres. Em 
uma sociedade machista, Maria inspira coragem e seguimento, acolhida e cuidado, e a mãe 
Aparecida conduz as brasileiras por uma trajetória de libertação e protagonismo. Olhemos 
então para a situação das mulheres de nossa sociedade, reconheçamos as violências a que 
estão submetidas cotidianamente. Como temos tratado as mulheres ao nosso redor? Temos 
incentivado, valorizado e reconhecido sua participação na sociedade, na Igreja, na política?

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ajuda-nos a buscar uma 

sociedade mais justa e igualitária para todas e todos.

QUARTA SEMANA
Nossa Senhora Aparecida e nossas mulheres

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

28 de outubro de 2017

23 de outubro de 2017

22 de outubro de 2017

Rm 6, 19 - 23 “Frutificais para a santidade até a vida 
eterna.”

Lc 12, 39 - 48 “Quem é o administrador fiel e prudente que 
o senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para 
dar comida a todos na hora certa?”

Lc 12, 54 - 59 “Por que não julgais por vós mesmos  
o que é justo?”

Lc 6, 12 - 19 “Chamou seus discípulos e escolheu doze 
dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos.”

24 de outubro de 2017

25 de outubro de 2017

26 de outubro de 2017

27 de outubro de 2017

29º Domingo do Tempo Comum - Memória de Nossa 
Senhora da Graça - Mt 22, 15 - 21 “Dai pois a César o que é 
de César, e a Deus o que é de Deus.”

Lc 12, 13 - 21 “A vida de um homem não consiste na 
abundância de bens.”

Lc 12, 35 - 38 “Felizes os empregados que o senhor 
encontrar acordados quando chegar.”
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A imagem pequenina, negra, feita humildemente de barro, atraía a devoção de 

muitas pessoas simples, tocadas por inúmeros milagres dirigidos a pessoas comuns, pobres 

e marginalizadas. Quem era aquela santa, tão humana e parecida com o povo, ao mesmo 

tempo, tão poderosa? Nossa Senhora Aparecida se identificava com as raízes culturais de um 

povo oprimido, parecia falar ao coração dos mais humildes, sobretudo por meio de alguns 

de seus mais importantes milagres, salvando um menininho do afogamento, curando 

uma menina da cegueira, partindo as correntes que aprisionavam o escravo Zacarias.  

Ela se revelava aos pequenos, era símbolo da proteção, esperança e resistência. Reflitamos 

sobre quem são os excluídos de hoje em nossa sociedade. Façamos memória das populações 

marginalizadas: as pessoas em situação de rua, os quilombolas, ribeirinhos, indígenas, 

pequenos agricultores, refugiados, e todos aqueles povos que tem seus direitos e sua cultura 

violados em nome dos interesses financeiros.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, junto à Nossa Senhora Aparecida, intercede pelo povo brasileiro, 

libertando-nos das opressões e unindo-nos na luta por direitos.

QUINTA SEMANA
Nossa Senhora Aparecida e nosso povo

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

4 de novembro de 2017

30 de outubro de 2017

29 de outubro de 2017

1 Jo 3, 1 - 3 “Vede que grande presente de amor o Pai nos 
deu: de sermos chamados filhos de Deus!”

Lc 13, 22 - 30 “‘Fazei todo esforço possível  
para entrar pela porta estreita.”

Memória do Beato Ruperto Mayer
Rm 9, 1 - 5 “Em favor de meus irmãos, 
os de minha raça.”

Lc 14, 1- 6 “Se algum de vós tem um filho ou um boi que 
caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado?”

31 de outubro de 2017

1º de novembro de 2017

2 de novembro de 2017

3 de novembro de 2017

30º Domingo do Tempo Comum
Ex 22, 20 - 26 “Não oprimas nem maltrates o estrangeiro.”

Memória do Beato Domingos Collins
Lc 13, 10 - 17 “E a multidão inteira se alegrava com 
as maravilhas que ele fazia.”
Memória de Santo Afonso Rodrigues 
Lc 13, 18 - 21 “A semente cresce, torna-se uma grande 
árvore.”



Em meados de 1717, há 300 anos atrás, os pescadores Domingos Garcia, 
Filipe Pedroso e João Alves foram encarregados de conseguir os peixes para um 
banquete, a ser oferecido em virtude da passagem, pela vila de Guaratinguetá, do 
Conde de Assumar, então governador da província de São Paulo e Minas Gerais. 
Depois de várias tentativas de pesca infrutíferas, após clamarem a Virgem Maria 
que os ajudasse, os homens resgataram das águas do Rio Paraíba a cabeça de uma 
imagem e, posteriormente, o corpo. Após este encontro, milagrosamente as redes 
se encheram de peixes em abundância. 

Os pescadores entregaram a imagem para uma mulher de sua família, 
Silvana da Rocha Alves, que tratou de unir corpo e cabeça da Santa. Acredita-se 
que a imagem de barro cru tenha sido produzida pelo Frei Agostinho de Jesus, 
para representar Nossa Senhora da Conceição, e que tenha sido jogada no rio em 
função da quebra, ou ainda, que tenha sido tragada por uma enchente, em alguma 
capelinha à beira das águas.

Nasceu ali uma devoção à imagem de Nossa Senhora, e os pescadores da vila passaram a se reunir para rezar o terço 
diante da imagem. Um dia, as velas que estavam ao redor da Santa vieram a se apagar, mas acenderam sozinhas, diante de 
todos e todas que estavam presentes.

A imagem permaneceu em posse da família e, mais tarde, peregrinou por algumas regiões do Vale do Paraíba, até 
que, em 1732, o filho de um dos pescadores construiu o primeiro oratório aberto ao público. A fama de Nossa Senhora 
Aparecida crescia extraordinariamente, em função dos milagres, da devoção e da identificação popular com a Santa.

Em 1743 o então vigário Pe. Vilela, fez uma requisição ao Bispo do Rio de Janeiro, relatando os milagres e a devoção, 
para que o culto e a construção de uma Igreja fossem aprovados. Sendo que, em 1745, foi presidida a primeira missa, naquele 
que se tornaria o primeiro Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Muitos milagres foram atribuídos à intercessão da Santa, para com os fiéis que rogaram pela proteção de Mãe 
Aparecida. Dentre eles, a cura de uma menina cega que peregrinou com a mãe para conhecer a imagem, o salvamento de 
um menino que se afogava nas águas do Rio Paraíba, a quebra das correntes e libertação do escravo Zacarias, a proteção de 
um homem diante de uma onça, o impedimento da invasão da igreja por um cavaleiro, que zombava da Santa.

Rapidamente se espalhava a devoção popular. Em meio a uma sociedade escravocrata, exploradora e desigual, marcada 
por inúmeras violências e pelo descaso do poder público, a simplicidade da imagem de Nossa Senhora conquistava a todos. 
As feições humildes e negras como as do povo, os numerosos milagres que socorriam os pobres e desvalidos, aproximavam 
a Santa dos pequeninos. 

Nossa Senhora rapidamente passou a ocupar lugar central na espiritualidade popular, intercedendo pelos oprimidos 
diante de Deus, abrindo caminhos para o conhecimento do Cristo e das mensagens evangélicas e, principalmente, unindo 
os fiéis e inspirando-os a uma fé libertadora e missionária.

Em torno da Santa crescia a devoção, que tomou proporções nacionais. Figuras políticas importantes da coroa 
portuguesa e da corte passaram a compartilhar a devoção. E a imagem de barro passou a ser revestida de um manto 
esplendoroso e de ouro, ganhou oficialmente o título de padroeira do Brasil.

Para dar conta dos fiéis e para evitar o risco de desabamento, em 1888, foi construída uma basílica, que em 1893 
recebeu o título de Santuário. Em 1895 a administração dele passou oficialmente para a congregação dos missionários 
redentoristas, que procederam com a construção de uma nova basílica, suficientemente grande para atender aos romeiros 
e devotos que cresciam. 

Nossa Senhora Aparecida e sua devoção constituem-se como patrimônio da fé nacional, sendo diversas vezes 
reconhecida e abençoada por papas e autoridades clericais. Em 1978, a imagem foi vítima da intolerância religiosa, sendo 
furtada, destruída e precisando posteriormente ser reconstruída.

Neste ano, a aparição da imagem completa 300 anos, e a Mãe Aparecida, com seu mistério, continua a abençoar o 
povo brasileiro e a manifestar inúmeros milagres na vida das pessoas humildes que creem, inspirando sobretudo a fé, o 
seguimento a Jesus e a esperança em uma sociedade mais justa e igualitária.

Santo do dia - 12 de outubro 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida
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Francisco de Borja era espanhol e, vice-rei da Catalunha, casado e com oito filhos.  
Ao conhecer a Companhia de Jesus afeiçoou-se tanto a ela que fundou em sua região uma 
Universidade e entregou à Companhia. Quando sua esposa morreu, renunciou ao mundo 
e se tornou jesuíta, trilhando generosamente o espírito de Santo Inácio. Teve que fugir de 
Roma para não ser feito cardeal. Ordenado sacerdote, foi eleito Geral da Companhia de Jesus.  
Caracterizou-se por sua devoção ao Santíssimo Sacramento. Em seu tempo a Companhia 
organizou casas de formação e abriu missões em países da América Latina. Recebeu o jovem 
Estanislau Kostka no Noviciado de Roma. Foi canonizado por Clemente X em 1671.

Santo do dia - 3 de outubro | São Francisco de Borja

Nasceu em Burgos (Espanha) no ano de 1627, filho de nobres de grande fortuna. Muito cedo 
manifestou seu desejo de entrar para a Companhia de Jesus, ideia que encontrou forte oposição 
em sua família. Durante a Festa da Anunciação, teve uma visão da Virgem que confirmou seus 
desejos e, em 1640, ingressou no Noviciado da Companhia. Exemplo de devoção e dedicação, foi 
ordenado sacerdote em 1651. Inflamado de ardor missionário, teve que aguardar até 1660 para 
que seu desejo se realizasse. Enviado para a missão nas Filipinas, lá exerceu o ofício de Mestre 
de Noviços, Prefeito de Estudos e Professor de Teologia. Lutou pela criação da missão nas ilhas 
Marianas. Foi beatificado por João Paulo II em 1985. 

Santo do dia - 6 de outubro | Beato Diogo de San Vítores 

Filho de nobres calvinistas foi enviado para a Europa para aperfeiçoar os estudos. 
Converteu-se à fé católica graças à influência do Pe. Cornélio Van Den Steen. Estudou no Colégio 
dos Escoceses e outros Institutos Superiores. Em novembro de 1599, foi admitido na Companhia 
de Jesus e, depois da habitual preparação, foi ordenado sacerdote em Paris, no ano de 1610. 
Depois de insistentes pedidos obteve licença para voltar à sua pátria. Durante um curto espaço 
de tempo exerceu diversos ministérios apostólicos em Glasgow, quando foi preso por traição ao 
não reconhecer a autoridade espiritual do rei Jaime I. Foi atormentado com suplícios e depois 
morto, no dia 10 de março de 1615, por não ceder às chantagens e ao medo, e por ter defendido 

até o fim o primado espiritual do Papa. Foi canonizado em 1976, por Paulo VI.

Santo do dia - 14 de outubro | São João de Ogilvie

A missão dos jesuítas no Canadá, entre os índios Hurons, foi uma das mais desafiantes. 
Nela, os missionários tiveram que superar dificuldades e o 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.

Santo do dia - 19 de outubro | São João Brébeuf e companheiros
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Nasceu em Youghal (Irlanda), no ano de 1566. Sua vida é um convite à contemplação do 
chamamento do Rei Eterno (EE 91-98). Numa época de perseguições religiosas, deixou sua 
terra e foi alistar-se no exército católico, em luta contra os calvinistas. Já como capitão de 
cavalaria, depois de conhecer o trabalho dos jesuítas, decidiu seguir mais de perto o Rei Eterno. 
Apresentou-se ao provincial de Castilha (Espanha) e foi enviado para Santiago de Compostela, 
para a primeira provação. Pronunciados os votos, foi enviado para Irlanda. Feito prisioneiro 
em batalha, os inimigos de sua fé comemoraram a oportunidade de ver um jesuíta renunciar 
à fé. Todavia, torturas, promessas, solidão e abandono, intervenções, tudo resultava inútil. Foi 

enforcado in odium fidei, em 1602, e beatificado pelo Papa João Paulo II em 1992.

Santo do dia - 30 de outubro | Beato Domingos Collins

Nasceu em Segóvia (Espanha) em 1533, filho de uma família de comerciantes. Aos 10 anos 
conheceu os jesuítas e se impressionou muito com o exemplo deles. Todavia, a morte prematura 
do pai afastou qualquer ideal religioso, pois teve que se dedicar ao comércio para ajudar a família. 
Acabou se casando por volta de 1560, mas tendo morrido sua mãe, mulher e filhos, retornou 
o seu desejo de consagração, que passou então a ocupar lugar central em sua vida. Entrou 
para a Companhia de Jesus como irmão, em 1571. No mesmo ano, foi mandado para Palma de 
Maiorca, onde exerceu, até sua morte, o ofício de porteiro no Colégio de Monte Sião. Foi provado 
ao extremo, mas muito favorecido por Deus com notáveis dons. O amor à Virgem, a permanente 

busca de Deus e a caridade para com o próximo foram os pilares da sua espiritualidade. Morreu em 1617 e foi 
canonizado pelo Papa Leão XIII, em 1888. 

Santo do dia - 31 de outubro | Santo Afonso Rodrigues

Ruperto Meyer nasceu em 1876, em Stuttgart (Alemanha). Fez seus estudos no seminário 
local e foi ordenado em 1899. Ingressou, em 1900, no Noviciado de Feld-kich (Áustria). Como 
a Companhia de Jesus estava proibida na Alemanha, realizou seus estudos no exterior e, após, 
ocupou o cargo de sócio do mestre de noviços. Posteriormente, encarregou-se da pastoral dos 
imigrantes em Munique, onde exerceu seu apostolado em ambiente anti-clerical e em meio as 
guerras e crises alemãs. Destacou-se no trabalho com os mais pobres e na força da pregação. 
Foi diretor das Congregações Marianas. Perdeu a perna esquerda quando atuou como capelão 
militar, mas não se abateu. Foi voz de destaque contra o nazismo, tendo sido preso três vezes em 

1937 e 1938. Acabou num campo de concentração em 1939 e, por fim, confinado numa abadia beneditina desde 
1940. Lá faleceu em 1945. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II, em 1986.

Santo do dia - 3 de novembro | Beato Ruperto Mayer
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