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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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Ser mais consciente de si: 
avançar para águas mais 
profundas

Neste mês de fevereiro, no qual acontecem os 
Exercícios Espirituais para Jovens, somos chamados 
e chamadas a interromper a frequência do cotidiano 
para nos aventurarmos em um encontro com Deus. 
O convite é para enveredarmos nosso olhar para 
dentro, revendo nossa história e colocando diante do 
Senhor tudo o que temos feito deste dom que nossa 
vida representa. Somos convidados e convidadas 
por Deus não apenas para sobrevivermos, mas para 
existirmos, de modo autêntico e intencional, nos 
construindo e transformando em nosso melhor, 
em quem verdadeiramente fomos criados para ser. 
Dessa forma, o amor de Deus pressupõe que o ser 
humano não é um projeto acabado, com um roteiro 
fixo e rígido ou com uma vida que nos é dada pronta, 
mas pelo contrário, Ele nos faculta a liberdade 
diante de infinitas possibilidades, nos deixa sempre 
a alternativa de fazermos escolhas. Assim, somos 
desafiados a tecermos um compromisso com a  
nossa própria existência, buscando ser mais 
conscientes sobre nós mesmos, nos humani-
zando diante do mundo e da sociedade a qual   
pertencemos. Portanto, podemos iniciar este 
tempo nos retirando em uma barca com o Senhor, 
nos abrindo para o convite a um mergulho em 
nossas águas mais profundas, deixando-nos tocar e 
conscientizar nessa aventura com um Deus, que nos 
ama incondicionalmente e nos motiva a realizarmos 
aquilo que dá sentido às 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.



Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor,  
questiona-nos e dá-nos a graça  

de nos aproximarmos de Ti  
e de nós mesmos.
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PRIMEIRA SEMANA
As indagações que nos movem

A beleza da existência humana reside 
justamente no fato de estarmos em constante 
estado de construção e desconstrução, deparando-
nos com uma série de dúvidas, inquietações e 
novidades. Quem nunca questionou-se: “Quem sou 
eu?”. E, a despeito da exigência de afirmação posta 
pelo meio externo, aquele que ousou questionar-se 
no seu íntimo, provavelmente não encontrou uma 
resposta pronta, óbvia. Mesmo no êxodo, quando 
perguntado sobre sua identidade por Moisés, o 
Senhor respondeu: “Eu sou aquele que sou.” (Ex 3, 
14), sem fechar-se em uma definição pronta, mas 
abrindo-se para que em suas palavras coubessem a 
grandiosidade e o infinito. Somos então inspirados 
e inspiradas a tentarmos reavivar o espanto diante 
de nós mesmos, bem como, a redescobrirmos toda 
a novidade que se desvela a partir das indagações 
e do deixar-se interpelar pelo Cristo, que nos move 
a abandonarmos nosso querer e interesse para 
buscarmos a vida em abundância. Assim, nos 
deixemos provocar pelo Senhor nesta oração, tendo 
fé de que as indagações nos movem e nos tiram de 
nós em uma proporção maior do que as certezas, 
nos levando a sermos melhores. Somos chamados e 
chamadas à ousadia de nos despojarmos de nossas 
expectativas e certezas sobre nós, para buscarmos 
mais consciência sobre quem somos: o convite 
é para contemplarmos o olhar misericordioso 
e acolhedor do Cristo diante de nós e de nossas 
histórias e descobertas, deixando-nos interpelar 
pelas perguntas que nos movem.

D
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Mc 7, 24 - 30  
“Também os cachorrinhos, 
debaixo da mesa, comem 
as migalhas que as crianças 
deixam cair.”

Mc 7, 14 - 23  
“O que torna impuro o 
homem não é o que entra 
nele, vindo de fora, mas o  
que sai do seu interior.”

Mc 7, 31 - 37  
“Seus ouvidos se abriram, 
sua língua se soltou e ele 
começou a falar.”

Mem. de Sta. Escolástica
Mc 8, 1 - 10  
“Tenho compaixão dessa 
multidão, porque já faz três 
dias que está comigo e não 
tem nada para comer.”

5º domingo  
do tempo comum
Mc 1,29-39  
“Foi para isso que eu vim.”

Mc 6, 53 - 56  
“Pediam-lhe para tocar,  
ao menos, a barra  
de sua veste.”

Memória de São Paulo  
Miki e companheiros
Mc 7, 1 - 13  
“Assim vós esvaziais a 
palavra de Deus com a 
tradição que vós transmitis.”
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Nesta semana somos convidados e convi-
dadas a refletirmos sobre nossas moradas, os 
lugares mais íntimos que habitamos. Sejamos 
inspirados por Jesus encarnado como humano, 
que esteve inserido em diferentes espaços, 
deixando-se tocar e fazendo-se uma presença 
significativa. Quando o Mestre era perguntado 
sobre sua morada, respondia prontamente: “Vinde 
e vede!” (Jo 1, 39). O chamado é para que revisemos 
nossos lugares no mundo, preenchendo-os de 
sentidos, nos apropriando deles e respondendo à 
nossa vocação humana de nos tornarmos pessoas 
integrais e realizadas. Podemos iniciar refletindo 
acerca de nosso corpo, morada através da qual 
nos relacionamos e encontramos com os demais 
e com o Senhor. É a partir desse corpo que a vida 
e a experiência humana se materializam, é nele 
que sentimos as necessidades, faltas e medos, é 
a partir dele que o amor e os outros sentimentos 
podem se tonar concretos para nós, é nesta nossa 
morada que se realizam os desejos que nos movem. 
Em uma sociedade cheia de padrões inalcançáveis 
e diante de uma tradição religiosa que subjuga a 
corporeidade, é preciso que enxerguemos a própria 
sacralidade em nós. Depois, podemos partir para 
a revisão das outras moradas que habitamos, dos 
espaços familiares, sociais, culturais, que vão 
muito além dos lugares físicos, mas que são os 
espaços afetivos que nos tocam e afetam, por vezes 
moldam, e nos fazem ser quem somos. No desejo de 
sermos conscientes de nós mesmos, perguntemo-
nos: quais espaços temos habitado? Em quais 
lugares nos sentimos confortáveis? Quais são 
nossas fronteiras, lugares recônditos e inóspitos? 
Quais lugares o Senhor me chama a habitar?

SEGUNDA SEMANA
As nossas moradas

Pedido para todos  
os dias da semana: 

Mestre, visita-nos em  
nossas moradas.
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Memória de São Cláudio  
de La Colombière
Lc 9, 22 - 25  
“Se alguém me quer seguir, 
renuncie a si mesmo, tome 
sua cruz cada dia e siga-me.”

Quarta-feira de Cinzas
Mt 6, 1-6 . 16-18  
“Ficai atentos para não 
praticar a vossa justiça na 
frente dos homens, só para 
serdes vistos por eles.”

Is 58, 1 - 9  
“Acaso o jejum que prefiro 
não é outro: quebrar as 
cadeias injustas, desligar 
as amarras do jugo, tornar 
livres os que estão detidos.”

Is 58, 9 - 12  
“O Senhor te conduzirá 
sempre e saciará tua sede  
na aridez da vida.”

6º domingo  
do tempo comum
Mc 1, 40 - 45  
“Eu quero: fica curado!”

Tg 1, 1 - 11  
“Se a alguém de vós  
falta sabedoria, peça-a  
a Deus, que a concede  
generosamente a todos.”

Mc 8, 14 - 21  
“Prestai atenção e tomai 
cuidado com o fermento  
dos fariseus e com o 
fermento de Herodes.”
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Em meio à liquidez da sociedade contem-
porânea, repleta de novidades e múltiplas 
informações, que lugar damos à memória que 
nos faz relembrar o passado e projetar o futuro? 
As narrativas bíblicas nos ajudam a entender o 
tempo como um fio que emenda e tece sentido aos 
retalhos da experiência humana, daí a importância 
de celebrarmos o passado e de termos consciência 
de nossa relação com a temporalidade, entendendo 
a costura do tempo pretérito, presente e futuro. 
Somos capazes de fazer memória da história 
do povo de Deus e da nossa história pessoal, 
reconhecendo as marcas que nos ajudaram a 
ser quem somos hoje? Somos aptos a construir 
o presente com vistas ao Reino de Deus, a um 
mundo mais justo e fraterno, o qual desejamos 
fazer parte? Nesta semana, somos convidados e 
convidadas não apenas a entendermos como nos 
relacionamos com a tessitura dos tempos de nossa 
vida, mas a reconhecermos que o transcorrer do 
tempo se mede menos em horas e dias e mais com 
relação a qualidade da experiência vivida, dos 
relacionamentos e de nossa possibilidade de sermos 
presença, ou seja, de nos apropriarmos do tempo 
presente, vivendo o agora do modo mais intenso 
e autêntico possível, reavivando nossa capacidade 
de estarmos inseridos em nossa vida, bem como 
nas relações humanas, culturais e políticas que 
nos rodeiam. Desse modo, somos chamados e 
chamadas a transformar as estruturas que causam 
dor e injustiça, pois como Jesus recomenda na 
parábola dos lírios do campo: “Não vos preocupeis 
por vossa vida, quanto ao que comereis, nem por 
vosso corpo (...). Procurai antes o Reino de Deus, e 
isso vos será dado por acréscimo.” (Lc 12, 22 . 31).

Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor, permanece junto de nós e  
dai-nos a graça de sermos presentes.
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TERCEIRA SEMANA
A costura do tempo

D
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Festa da Cátedra de  
São Pedro, apóstolo 
Mt 16, 13 - 19 “Eu te darei 
as chaves do reino dos céus: 
tudo o que tu ligares na terra 
será ligado nos céus.”

Sl 50  
“Na minha noite, me fazes 
conhecer a sabedoria.”

Memória de São Policarpo
Mt 5, 20 - 26  
“Procura reconciliar-te  
com teu adversário, 
enquanto caminha  
contigo para o tribunal.”

Mt 5, 43 - 48  
“Ele faz nascer o sol sobre 
maus e bons e faz cair a 
chuva sobre justos  
e injustos.”

1º Domingo da Quaresma
Mc 1, 12 - 15  
“O tempo já se completou e o 
reino de Deus está próximo.”

Mt 25, 31 - 46  
“Senhor, quando foi que  
te vimos com fome e  
te demos de comer?”

Mt 6, 7 - 15  
“Vós deveis rezar assim.”
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O transcorrer do tempo, a consciência de 
nós e do mundo o qual estamos inseridos, a vida 
de inspiração cristã, tudo isso nos chama a um 
compromisso com a nossa própria existência que 
se materializa em valores, ações, relações, serviços. 
Nesta semana, somos convidados e convidadas a 
revisar nossa atuação no mundo, considerando as 
marcas que deixamos e queremos deixar nele. Para 
tanto, é preciso nos perguntar fundamentalmente 
sobre nossos sonhos e sobre o que consideramos ser 
o Reino de Deus. Quais pistas e inspirações Jesus 
nos deixa? E mais: o que faz os olhos brilharem e o 
coração arder?  Planejar a vida em uma sociedade 
que nos rouba direitos é um desafio que torna-se 
especialmente complexo quando nos são roubadas, 
além de tudo, as esperanças de que nossas ações 
podem incidir para um mundo mais justo e humano. 
Ademais, em nossa cultura, o sagrado é muitas 
vezes esvaziado de sentido, e parecem nos restar o 
poder e o dinheiro como senhores universais. Tal 
processo de esvaziamento do sagrado nos coloca 
em um deserto da alma, árido e sem vida. A palavra 
de Deus nos ensina que subverter a injusta lógica 
social e restaurar a dimensão do sagrado é tarefa 
urgente dos cristãos, que em meio ao caos cotidiano 
podem encontrar-se com o divino, com aquilo que 
é sagrado pra si, transcendendo a aridez e a secura, 
transbordando esperança e criatividade aos que os 
cercam, apoiados na certeza de que o divino nos 
sacia, pois como nos diz Jesus: “aquele que beber da 
água que eu lhe darei nunca mais terá sede; pelo 
contrário, a água que eu lhe darei se tornará nele 
uma fonte que jorrará para a vida eterna.” (Jo 4, 14).

QUARTA SEMANA
A água da vida 

Pedido para todos  
os dias da semana: 

Senhor, abra nossos olhos para o 
sagrado e faça com que nossas ações 

sejam um reflexo de Ti.
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Lc 16, 19 - 31  
“Se não escutam a Moisés 
nem aos profetas, eles não 
acreditarão, mesmo que 
alguém ressuscite  
dos mortos.”

Mt 20, 17 - 28  
“Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida como 
resgate em favor de muitos.”

Mt 21, 33 - 46  
“A pedra que os  
construtores rejeitaram 
tornou-se a pedra angular.”

Lc 15, 11 - 32  
“Estava perdido  
e foi encontrado.”

2º Domingo da Quaresma
Mc 9, 2 - 10  
“Este é o meu Filho amado. 
Escutai o que ele diz!”

Lc 6, 36 - 38  
“Sede misericordiosos,  
como também o vosso Pai  
é misericordioso.”

Mt 23, 1 - 12  
“Mas não imiteis  
suas ações! Pois eles  
falam e não praticam.”
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