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Roteiro  
de Oração 

 na Vida Diária



O seguimento de Jesus nos  
faz transformar a realidade

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.

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.

Olá, queridas irmãs, queridos 
irmãos, querida juventude!
Chegamos ao roteiro de oração de número 150, 
que neste mês de setembro quer nos provocar a 
olhar para a nossa vida, para a nosso seguimento a 
Jesus como caminho de transformar a realidade que 
vivemos. Papa Francisco nos diz: “Uma fé que não 
se faz solidariedade é uma fé morta”. Em setembro 
celebramos o Dia da Independência, dia que acontece 
o Grito dos e das Excluídas, processo no qual a 
igreja no Brasil, faz para ecoar o grito daqueles e 
daquelas que sofrem, pedindo uma transformação 
urgente, que garanta vida, Vida em primeiro lugar!
O seguimento de Jesus, conforme narrado nos 
Evangelhos, demanda o comprometimento com 
a causa dos excluídos, o importar-se com o 
próximo, a luta pela justiça para com os mais 
fracos, o compromisso com o cuidado para com 
a natureza, a luta pelo fim das estruturas que 
geram morte na sociedade, a luta contra estruturas 
religiosas que visa tornar a misericórdia de Deus 
exclusiva a determinado ambiente, a fala profética 
contra os poderosos que acumulam riquezas 
para si enquanto o resto da população passa 
miséria, dentre tantas outras práticas que visam 
o bem estar do povo e a igualdade social.
Queremos motivá-los e motivá-las a olhar para 
a vida, a luz da Palavra de Deus, refletindo 
sobre o nosso seguimento à Jesus, diante desta 
realidade que tanto nos desafia e nos chama 
a ecoar o grito daqueles e daquelas que não 
são ouvidos e ouvidas pela sociedade, que nos 
chama para transformar a realidade por meio 
da fé, da esperança e da solidariedade.
Uma ótima oração a todos e todas!

Oração preparatória para todos os dias:
“Senhor, que todos os meus pensamentos, 
ações e afetos sejam puramente 
ordenados ao seu serviço e louvor.”



Dom
23º Domingo do 
Tempo Comum
Mc 7,31-37        
“Aos surdos faz ouvir 
e aos mudos falar.”

Cl 1,24-2,3  
“Tornei-me ministro 

da Igreja para vos 
transmitir o mistério 

escondido por 
séculos e gerações.”

Lc 6,12-19         
“Passou a noite toda em 
oração. Escolheu doze 
dentre os discípulos, 
aos quais deu o nome 
de apóstolos.”

Natividade de  
Nossa Senhora. Festa 

Mt 1,1-16.18-23
“O que nela foi 
gerado vem do 
Espírito Santo.”

Lc 6,39-42  
 “Pode um 
cego guiar 

outro cego?”

Lc 6,43-49             
“Porque me chamais: 
‘Senhor! Senhor!’, 
mas não fazeis o 
que eu digo?”

Em todos os Evangelhos Jesus está no meio dos 
judeus com a consciência de ser o “o Filho Amado” 
enviado para inaugurar o Reino do seu Pai e 
conceder-nos a Vida Eterna. Será exatamente 
esta a experiência dos fiéis das comunidades 
que serão fundadas pelos Apóstolos, depois 
do Mistério Pascal de Jesus. Cada fiel sincero 
no seguimento de Jesus será conduzido pelo 
Espírito a experimentar a sua condição de 
filho ou filha de Deus, e de chamá-lo de 
“Meu Querido Pai,” como Jesus o chama.

No decorrer do seu Ministério nos 
Evangelhos, Jesus prosseguirá no caminho 
de uma doação de si cada vez maior, em 
prol da vida plena de todos e todas, ou seja, 
de saúde, de paz, de bem-estar familiar, 
da integração na sociedade e, percorrendo 
tudo isso, do conhecimento filial do Pai. 
Jesus sabe que, nesta doação de si mesmo 
à obra do Pai, ele está cumprindo o papel 
do Salvador que os Profetas esperaram. 

Neste trabalho do Reino, o Filho Amado de 
Deus irá experimentar não somente a falta de 

entendimento do povo comum, mas também 
a rejeição pelos donos dos sistemas sociais em 
vigor. Jesus nos convida a ser como ele, Filhos 
Amados e Filhas Amadas de Deus, agentes do 

seu Reino, assumindo também a sua missão.

Primeira Semana Filho de Deus e 
agente do reino 

Qua

Sáb

Cl 3,12-17      
“Amai-vos uns 
aos outros, pois o 
amor é o vínculo 
da perfeição.”

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, fazer da minha vida um seguimento concreto à sua missão.

Seg 06 
Set

Ter 07 
Set

08 
Set

09 
Set

10 
Set

11 
Set

05 
Set

Sex

Qui



24º Domingo Do 
Tempo Comum
Mc 8,27-35 
“Tu és o Messias... 
O Filho do Homem 
deve sofrer muito.”

Sl 27 (28),2. 7. 8-9 (R. 6)
“Bendito seja o Senhor, 
porque ouviu o clamor 

da minha súplica!”

Exaltação da Santa Cruz.  
Festa - Jo 3,13-17
“É necessário que o Filho  
do Homem seja levantado.”

Nossa Senhora das Dores.  
Memória - Jo 19,25-27  

“Mãe entre todas benditas, 
do Filho único aflita, a 

imensa dor assistia.”

Lc 7,36-50            
“Os muitos pecados 
que ela cometeu estão 
perdoados porque ela 
mostrou muito amor.”

Sl 48 (49),6-7. 8-10. 17-
18. 19-20 (R. Mt 5,3)  

“Felizes os humildes de 
espírito, porque deles 

é o Reino dos céus.”

Lc 8,4-15  
“E o que caiu em 

terra boa são aqueles 
que, conservam a 

Palavra, e dão fruto 
na perseverança.”

Segunda Semana Fé e compromisso

Neste mês de setembro, no qual acontece 
o Grito do excluídos e a comemoração do 
centenário de Dom Paulo Evaristo Arns; é 
o momento propício para refletir: Onde o 
direcionamento da nossa fé nos aponta? 
E estamos de fato assumindo esse 
compromisso de missão? No evangelho 
de Mateus 25, 35-40 nos fica claro que 
o caminho da construção de um novo 
mundo perpassa a diminuição da 
desigualdade e do sofrimento dos mais 
empobrecidos. Porém, inseridos em 
uma lógica de sistema que distancia 
nosso olhar para o próximo e faz ser 
comum as situações de sofrimento 
e a exclusão; afasta e distância do 
projeto inicial de Cristo, de ter como 
prioridade os que tem tão pouco.
“Eu garanto a vocês: todas as 
vezes que vocês fizeram isso a um 
dos menores de meus irmãos, foi a 
mim que o fizeram.” (Mt. 25: 40). 
O compromisso que Deus espera de 

nós, é o mesmo que foi assumido por 
São Francisco de Assil, Dom Pedro 
Casaldáliga, Santa Dulce dos pobres, 
Dom Paulo Evaristo Arns e vários outros 
irmãos e irmãs que doaram sua vida a 
serviço pobres e oprimidos. Servir primeiro 
o povo que sofre, é servir primeiro a Cristo.

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, dai–me coragem para assumir junto a ti a construção de um mundo novo.

Dom

Qua

Sáb

Seg
Ter

Qui

Sex

13 
Set

14 
Set

15 
Set

16 
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17 
Set

18 
Set

12 
Set



25º Domingo Do 
Tempo Comum
Mc 9,30-37  
“O Filho do Homem 
vai ser entregue... Se 
alguém quiser ser o 
primeiro, que seja aquele 
que serve a todos!”

Lc 8,16-18 
“Coloca a lâmpada 
no candeeiro, a fim 

de que todos os que 
entram, vejam a luz.”

São Mateus, Apóstolo e 
Evangelista. Festa - Mt 9,9-13 
“Não vim para chamar os 
justos, mas os pecadores.”

Salmo - Tb 13,2. 3-4a. 
4bc. 5. 8 (R. 2a) 

“Bendito seja Deus que 
vive eternamente!”

Ag 1,1-8             
“Edificai a casa e ela 
me será aceitável.”

Lc 9,18-22 
“Tu és o Cristo de Deus. 

O Filho do Homem 
deve sofrer muito.”

Zc 2,5-9.14-15a   
“Eis que venho 

para habitar no 
meio de ti.”

Terceira Semana Ouvir os gritos  
do povo

Para estar verdadeiramente em comunhão 
com o nosso compromisso de missão, é preciso 
se manter atento aos sinais dos tempos. Viver 
em uma sociedade cada vez mais urbana 
não só em tecnologias, mas também em 
culturas, demanda atenção e cuidado 
para as novas formas de sofrimento que 
vão surgindo; e isso, sem esquecer as 
que não foram vencidas ainda. O tema 
do 27º Grito dos excluídos e excluídas 
“Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e 
renda, já!” nos reforça que a luta é 
constante, os direitos básicos ainda 
faltam a boa parte da população; 
e é preciso ter clareza dessas 
realidades. Mas para além disso, 
quais as realidades que encontramos 
a nosso redor? Os gritos de um povo 
passam ser nossos quando olhamos 
com os olhos do coração para 
essas necessidades, quando assim 
como Cristo, nos compadecemos  

com os irmãos.
Desta forma, olhando o entorno das 
nossas comunidades, podemos nos 
perguntar. Quais são os gritos do 
meu povo? De que forma eu e meu 
compromisso de fé podemos mudar  
essa realidade?

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, dai–me clareza para ouvir o grito do meu povo,  

e atuar na mudança dessa realidade.

Dom

Qua

Sáb

Seg
Ter

Qui
Sex
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Set



Lc 10,1-12        
“A vossa paz 
repousará 
sobre ele.”

26º Domingo Do 
Tempo Comum 
Mc 9,38-43.45.47-48      
“Quem não é contra 
nós é a nosso favor 
Se tua mão te leva 
a pecar, corta-a!”

Zc 8,1-8 
“Eis que eu vou salvar 

o meu povo da terra 
do oriente e da terra 

do pôr-do-sol.”

Sl 86, 1-3. 4-5. 
6-7 (R. Zc 8,23)
“Nós temos ouvido que 
Deus está convosco.”

São Miguel, São Gabriel e 
São Rafael, Arcanjos . Festa

Jo 1,47-51             
“Vereis o céu aberto e os 

anjos de Deus subindo 
e descendo sobre o 

Filho do Homem.”

Sl 78,1-2. 3-5. 
8. 9 (R. 9b)        
“Por vosso nome 
e vossa glória, 
libertai-nos, 
ó Senhor!”

Santos Anjos da Guarda.  
Memória - Ex 23,20-23

“Vou enviar um anjo que 
vá à tua frente.”

A fé e o seguimento a Jesus nos chamam a 
transformar a realidade, a ouvir e sentir o grito 
daqueles e daquelas que mais sofrem. O clamor 
do pobre, os desafios dos tempos atuais se fazem 
ver por todos os lados. Para esse clamor o Papa 
Francisco nos leva a olhar, mas não somente 
olhar com os olhos e fazer “vista grossa”, 
mas olhar com o coração, “sentir com” a dor 
dos que sofrem e deixar-nos mover pela 
compaixão, sermos misericordiosos como 
nosso Pai é misericordioso (cf. Lc 6, 36). 
“Sentir com” é identificação, é sentir com o 
Cristo, sentir com os que sofrem. Para isso 
é necessário o verdadeiro encontro com a 
Palavra, o conhecimento interno de Jesus 
Cristo, experimentar seu amor para que 
essa experiência nos mova a sentir com 
o próximo que clama por atenção e 
cuidado. 

Podemos pensar em inúmeros exemplos 
de pessoas que por meio da fé e do 
seguimento a Jesus fazem de suas 
vidas ferramentas para transformar a 
realidade, seja ela local, ou global. São 
pessoas que nos motivam a viver a fé e a 
colocá-la à disposição dos que sofrem. O 
convite para essa semana é olhar e rezar 
a vida dessas pessoas que nos inspiram, 

colocando também a nossa fé, como 
instrumento de transformação.

Quarta Semana A fé e o seguimento 
que transforma 

a realidade

Pedido de graça para todos os dias da semana:  
Senhor, que minha fé seja instrumento de transformação e de vida.
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