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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 juns 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 
juns importante na oração: 

o texto juns 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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A devoção popular

Em sintonia às típicas expressões 
populares do mês de junho, o tema 
proposto para esse mês é a devoção (ou 
religiosidade) popular. Algumas dessas 
práticas, especialmente relacionados aos 
santos, são bastantes comuns de norte a sul 
do território brasileiro nesse mês: temos 
a festa do Sagrado Coração de Jesus com 
suas típicas consagrações a ele (8 de junho); 
a festa de Santo Antônio, com os “famosos” 
pães (13 de junho); as festa de São João  
(24 de junho) e de São Pedro (1 de julho), 
com as tradicionais festas juninas; e a festa 
de São Luís Gonzaga (21 de junho), cujo 
nascimento está completando 450 anos 
(jubileu de ouro) em 2018. Tematizando 
a importância que essas expressões da 
religiosidade popular possuem para 
a vivência da fé e espiritualidade do 
povo, oferecemos esse roteiro de oração.  
Boa oração a todos!

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,  
que eu possa perceber como,  
por diferentes meios e modos  
diversos, o Senhor se revela  
para mim e me socorre em  

minhas necessidades.
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PRIMEIRA SEMANA
A pluralidade das práticas de devoção popular

A devoção popular reúne práticas, 

crenças, rituais, narrativas e objetos 

que se desenvolveram-se à margem da 

liturgia oficial. Com a pluralidade de suas 

expressões, a religiosidade popular exprime 

a vivência da fé do povo cristão, seus modos 

próprios de se relacionar com o divino. Na 

Igreja católica, as práticas mais comuns da 

devoção popular são as novenas, romarias, 

procissões, cultos a santos, terços, rezas e 

benzedeiras. Nessa primeira semana de 

oração, que culmina com a 1ª sexta feira do 

mês, em que celebramos o Sagrado Coração 

de Jesus, traga presente nas orações todas 

as suas vivências de devoção popular. 

Pergunte-se a si: qual a importância que 

essas devoções possuem para a vivência de 

minha fé pessoal? Como posso praticá-las 

de forma discernida e sábia?

D
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Sl 25(24)  
“Mostrai-me, ó Senhor, 
vossos caminhos.  
Fazei-me conhecer  
a vossa estrada!”

Mc 12,18-27  
“Ele não é Deus de mortos, 
mas de vivos!”

Sagrado Coração de Jesus
Jo 19,31-37  
“Aquele que viu,  
dá testemunho e seu 
testemunho é verdadeiro.”

Imaculado Coração  
de Maria
Lc 2,41-51  
“Sua mãe, porém,  
conservava no coração  
todas estas coisas.”

9º Domingo  
do Tempo Comum
Mc 2,23-28  
“O sábado foi feito para  
o homem, e não o homem  
para o sábado.”

2Pd 1,2-7  
“Por isso mesmo,  
dedicai todo o esforço em 
juntar à vossa fé a virtude.”

Mc 12,13-17  
“Dai, pois, a César  
o que é de César.”
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Por muito tempo, as práticas da 
religiosidade popular estavam fora da 
doutrina ortodoxa, expressões de uma 
ignorância ou quase de uma “superstição” 
que deveriam ser combatidas. Contudo, 
depois do Concílio Vaticano II, o qual, 
em sua Constituição Dogmática Lumen 
Gentium (LG), tratou de temas como o 
sacerdócio comum dos fiéis e o sensus fidei, 
a prática das devoções populares, quando 
discernida e sabiamente adotada, ganha-
ram fundamento teológico, sendo vistas 
como importantes para o fomento da fé e 
da espiritualidade dos fiéis. Nessa semana, 
traga presente todas as suas vivências de 
fé, que não são necessariamente pensadas 
(teologia) ou formuladas (doutrina), mas que 
lhe ajudam a se aproximar do divino. Quais 
são as minhas práticas religiosas pessoais, 
que mesmo sendo espontâneas, me ajudam 
a me relacionar com Deus? Perceba o 
quanto de fé você possui a partir de seus 
avós, pais e comunidade religiosa. Quais são 
as pessoas que são modelo de fé para mim e 
que me transmitiram o que sei de fé?

SEGUNDA SEMANA
A importância da devoção popular para a vivência da fé

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, 
que a minha fé seja como a de 

uma criança, inocente, ingênua e 
espontânea, mas que se entrega 
totalmente aos cuidados do Pai.

D
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Mt 5,20-26  
“Vai primeiro reconciliar-te 
com o teu irmão.”

Santo Antônio de Pádua
Mt 5,13-16  
“Ninguém acende uma 
lâmpada, e a coloca  
debaixo de uma vasilha.”

Sl 27 (26)  
“Meu coração fala  
convosco confiante.”

Mt 5,33-37  
“Seja o vosso ‘sim’: ‘Sim’,  
e o vosso ‘não’: ‘Não’.”

10º Domingo  
do Tempo Comum 
Mc 3,20-35 
“Aqui estão minha mãe  
e meus irmãos.”

Mt 10,7-13  
“De graça recebestes,  
de graça deveis dar!”

1Rs 17,7-16  
“Não te preocupes!”
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O “tanto quanto” inaciano, expresso 
no princípio e fundamento dos Exercícios 
Espirituais (EE 23,4), pode ajudar no 
discernimento das práticas de devoção 
popular. Inácio escreve: “Ele [o ser 
humano] deve usar das coisas tanto quanto 
o ajudam para atingir o seu fim, e deve 
privar-se delas tanto quanto o impedem”. 
Para Inácio, há apenas um absoluto para o 
ser humano: Deus. Assim, todas as demais 
coisas, pessoas, situações, atividades e 
circunstâncias são relativizadas e têm sua 
importância à medida que ajudam o homem 
a se aproximar de Deus. Trazendo para o 
nosso tema do mês (devoções populares), 
podemos concluir que elas terão “validade” 
e “importância” tanto quanto ajudam o 
ser humano a louvar, reverenciar e servir 
Deus. Se elas assim conseguem, são bem 
vindas. Caso contrário, se conectam a 
pessoa a uma imagem deturpada de Deus, 
devem ser vistas com cautela e precaução. 
Com esse critério de discernimento, quais 
são as minhas devoções populares que me 
ajudam? Quais me desviam, me fadigam 
ou me fazem desanimar? O que posso 
melhorar em minhas práticas populares 
para purificá-las?

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ajuda-me a discernir quais  
são os melhores caminhos pelos  

quais eu posso chegar a Ti.
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TERCEIRA SEMANA
As devoções populares e o “tanto quanto” inaciano

D
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Mt 6,7-15  
“Perdoa as nossas ofensas.”

Mt 6,1-6  
“Quando tu orares,  
entra no teu quarto, fecha  
a porta, e reza ao teu Pai.” 

Mt 6,19-23  
“Onde está o teu tesouro,  
aí estará também o teu 
coração.”

Mt 6,24-34  
“Ninguém pode servir  
a dois senhores.”

11º Domingo  
do Tempo Comum
Mc 4,26-34  
“Quando é semeado, cresce.”

Mt 5,38-42  
“Dá a quem te pedir.”

Mt 5,43-48  
“Amai os vossos inimigos  
e rezai por aqueles que  
vos perseguem!”
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“As formas próprias da religiosidade 
popular são encarnadas, porque 
brotaram da encarnação da fé cristã 
numa cultura popular [...]Têm carne, 
têm rostos. Estão aptas para alimentar 
potencialidades relacionais e não tanto 
fugas individualistas” (Evangelli Gaudium 
90). Um dos principais ensinamentos 
que os teólogos têm colhido das práticas 
de devoção popular é a necessidade de 
inserir a fé cristã nos diversos lugares em 
que vivem os cristãos. Deus se encarna 
em nossa realidade, usando a linguagem 
pela qual Ele pode ser entendido. Sendo 
assim, nessa semana em que, ao redor 
do Brasil, estamos celebrando as festas 
juninas (com suas tantas tradições 
típicas!) dedicadas a Santo Antônio, São 
João e São Pedro, peçamos o dom de 
viver as práticas populares com alegria, 
leveza e gratuidade e de encontrar Deus 
na realidade cultural em que vivo.

QUARTA SEMANA
As devoções populares e a encarnação da fé cristã 

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor,  
faz de mim um fiel alegre,  
capaz de Te encontrar na  

realidade em que vivo.
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Mt 7,21-29  
“Estava construída  
sobre a rocha.”

Mt 7,15-20  
“Cuidado com  
os falsos profetas.”

Mt 8,1-4  
“Senhor, se queres,  
tu tens o poder  
de me purificar.”

Mt 8,5-17  
“Dize uma só palavra  
e o meu empregado  
ficará curado.”

Natividade de  
São João Batista  
Lc 1,57-66  
“O que virá a ser  
este menino?”

Mt 7,1-5  
“Não julgueis,  
e não sereis julgados.”

Mt 7,12-14  
“Como é estreita  
a porta e apertado  
o caminho que leva à vida!”
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