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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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Vivendo o Tempo Pascal, com o coração cheio de alegria e esperança, 

à luz da ressurreição, somos convidados e convidadas a rezar nossas relações e a 

sonhar novos tempos de cuidado para com as pessoas e a sociedade a nossa volta.  

Tomemos, como inspiração para este mês, o Evangelho do Quarto Domingo da Páscoa, 

no qual Jesus traz a parábola do Bom Pastor, figura de liderança, mas sobretudo de 

cuidado e dedicação. Jesus se apresenta como o pastor leal que guia suas ovelhas,  

que as conduz, que dá sua vida por elas, e conclui dizendo “Eu vim para que 

tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10, 10). Coloquemo-nos como ovelhas, 

seguindo a voz e o caminho de Jesus. Somos exortados a, seguindo seu exemplo, nos  

preocuparmos e responsabilizarmos pela vida. Coloquemo-nos, então, junto com Jesus, 

a pastorear em busca de um mundo com relações mais justas e fraternas, doando nossas 

vidas pela construção do Reino.

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 Dimensão das Relações 

Na parábola do Bom Pastor, Jesus explica que suas ovelhas o seguem porque 
conhecem sua voz. Ao mesmo tempo, também Ele conhece cada uma de suas ovelhas, 
as guia por caminhos seguros, é capaz de dar a vida por elas. Nessa passagem, como em 
outras tantas, é possível enxergarmos relações que perpassam um horizonte de cuidado, 
preocupação, entrega. Ao modelo de Jesus, somos convidados e convidadas a revermos 
nossas relações, a refletirmos se temos entrado pela porta dianteira, buscando promover 
o cuidado para com os irmãos, visando humanizar aqueles que estão ao nosso redor. 
Olhando para nós, que modelos de relações estabelecemos? Como temos nos relacionado 
com o próximo nos diversos ambientes e instituições em que circulamos? Especialmente 
a respeito dos mais humildes e injustiçados, daqueles que nem sempre se encontram em 
nossas redes de contatos, como tem sido nosso tratamento? Tentemos olhar amorosamente 
para nossas relações, percebendo se Deus nos chama a transformar alguma delas.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, como suas ovelhas, ensina-nos a nos relacionarmos  

a seu modo e a cuidarmos dos irmãos.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

13 de maio de 2017

8 de maio de 2017

7 de maio de 2017

Jo 13, 16-20 “Quem recebe aquele que eu enviar,  
recebe a mim.”

Jo 12, 44-50 “Eu vim ao mundo como luz.”

At 13, 26-33 “A promessa que Deus fez  
aos antepassados, ele a cumpriu para nós.”

Jo 14, 7-14 “Quem acredita em mim  
fará as obras que eu faço.”

9 de maio de 2017

10 de maio de 2017

11 de maio de 2017

12 de maio de 2017

4º Domingo da Páscoa 
Jo 10, 1-10 “Eu sou a porta.  
Se alguém entrar por mim, será salvo.”

Jo 10, 11-18 “Eu sou o bom pastor:  
conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem.”

Jo 10, 22 -30 “As minhas ovelhas escutam a minha voz.”
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SEGUNDA SEMANA
A Dimensão da Casa Comum

Ao nos colocarmos na posição de pastores, de cuidadores, somos desafiados a 

romper com as tendências individualistas de nossa sociedade, lançando um olhar amplo, 

que seja capaz de nos colocar em uma posição de responsabilidade pelo rebanho dos filhos 

e filhas de Deus, guiando-nos a todos pelos caminhos do bem comum e da preservação da 

Criação. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, nos propõe uma compreensão integral, 

para que possamos perceber que a vida do planeta e das pessoas está intrinsecamente 

relacionada. Podemos nos questionar: como tem sido nossa relação com o ambiente que nos 

cerca? O chamado de Jesus para o cuidado nos leva a sonhar com uma sociedade do bem 

viver, onde o ser humano não se sinta senhor da natureza e dos outros, mas que estabeleça 

relações fraternas e cooperativas para com o ambiente e as pessoas. Somos exortados a lutar 

pela justiça socioambiental que nos garanta condições dignas de sobrevivência.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, ensina-nos a amar a criação e a cuidar da casa comum.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

20 de maio de 2017

15 de maio de 2017

14 de maio de 2017

Jo 15, 9-11 “Para que a minha alegria  
esteja em vós e a vossa alegria seja plena.”

Jo 15, 1-8 “Aquele que permaneceu em mim,  
e eu nele, esse produz muito fruto.”

Jo 15, 12-17 “Ninguém tem amor maior  
do que aquele que dá sua vida pelos amigos.”

Jo 15, 18-21 “Lembrai-vos daquilo que eu vos disse:  
‘O servo não é maior que seu senhor’.”

16 de maio de 2017

17 de maio de 2017

18 de maio de 2017

19 de maio de 2017

5º Domingo da Páscoa 
Jo 14, 1-6 “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.”

Jo 14, 21-26 “O Espírito Santo,  
que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo.”

Memória de Santo André Bobola 
Jo 14, 27-31a “Deixo-vos a paz,  
a minha paz vos dou.”
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TERCEIRA SEMANA
A Dimensão Eclesial e do diálogo ecumênico e inter-religioso 

Em comunhão com a Semana de Oração pela Unidade Cristã, somos convidados a 

contemplar a beleza da diversidade e da pluralidade dos filhos e filhas de Deus. Na parábola 

do Bom Pastor, Jesus afirma: “ainda tenho outras ovelhas que não são deste redil; também a 

essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor” 

(Jo 10,16). Voltemos nosso olhar para a promoção do cuidado daqueles irmãos que professam 

a sua fé a partir de outros lugares. Maior do que as diferenças que nos separam, é o amor do 

Pai que nos é comum, que nos desafia unir forças para a construção do Reino de Deus. Em 

uma sociedade permeada por intolerâncias de todos os âmbitos, inclusive religioso, somos 

chamados a construir pontes, zelando sempre pelo diálogo, respeito e liberdade diante dos 

nossos irmãos cristãos ou de outras religiões.

Pedido para todos os dias da semana: 
Pai bondoso, ensina-nos a ampliar o diálogo ecumênico e 

 inter-religioso com nossos irmãos.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

27 de maio de 2017

22 de maio de 2017

21 de maio de 2017

Jo 16, 16-20 “A vossa tristeza se transformará em alegria.”

Memória de Nossa Senhora da Estrada
Jo 16, 12-15 “Quando, porém, vier o Espírito da 
Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade.”

Jo 16, 21-23a “E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria.”

Jo 16, 23b- 28 “o próprio Pai vos ama,  
porque vós me amastes.”

23 de maio de 2017

24 de maio de 2017

25 de maio de 2017

26 de maio de 2017

6º Domingo da Páscoa 
Jo 14, 15-21 “Eu rogarei ao Pai,  
e ele vos dará um outro Defensor.”

Jo 15, 26 - 16,4a “E vós também dareis testemunho,  
porque estais comigo desde o começo.”

Jo 16, 5-11 “Se eu não for, não virá até vós o Defensor.”
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QUARTA SEMANA
A Dimensão da Sociedade e dos Direitos 

Jesus era um homem perfeitamente inserido na sociedade que o cercava e, junto 
dos seus, atuava concretamente em uma realidade dura, excludente e injusta. Enquanto 
comunidade cristã, que segue os passos de Jesus, somos convidados e convidadas a cuidar 
da cidadania e da sociedade à qual, inevitavelmente, pertencemos. Buscando seguir o Bom 
Pastor pelo caminho da salvação, podemos nos posicionar e atuar diante da atual conjuntura 
social, incidir através das atitudes com as quais mais nos identificamos, para enfrentar 
estruturas rígidas, corrompidas pelo apego ao dinheiro e ao poder. Quem construirá um 
mundo mais justo, senão nós? Que Deus nos ajude e encha nossos corações de esperança 
e força para nos unirmos em prol da defesa da vida, da garantia de direitos e da justiça 
social, nos pautando pelos valores ensinados por Cristo, cuidando, sobretudo, dos direitos 
daqueles irmãos mais empobrecidos, que sofrem mais profundamente os impactos das 
desigualdades e injustiças.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, inspira-nos a entender nossa sociedade e zelar para que seja mais justa.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

3 de junho de 2017

29 de maio de 2017

28 de maio de 2017

Jo 17, 20-26 “Para que assim  
eles cheguem à unidade perfeita.”

Festa da Visitação de Nossa Senhora 
Lc 1, 39-56 “Como posso merecer que a mãe do meu 
Senhor me venha visitar?”

Jo 21, 15-19 “Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas.”

Jo 21, 20-25 “Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.”

30 de maio de 2017

31 de maio de 2017

1º de junho de 2017

2 de junho de 2017

Ascensão do Senhor
Mt 28, 16-20 “Ide e fazei discípulos meus todos os povos.”

Jo 16, 29-33 “No mundo, tereis tribulações.  
Mas, tende coragem! Eu venci o mundo!”

Jo 17, 1-11a “E eles guardaram a Tua palavra.”



Nasceu na cidade 
de Sandomierz, 
na Polônia, em 
1591. Entrou para 
a Companhia em 
1611 e foi ordenado 
em 1622. Sacerdote 
piedoso e exímio 
pregador, foi diretor 
da Congregação 
Mariana, e atuava, 

incansavelmente, no serviço aos pobres e aos 
doentes. Com o intuito de despertar e manter 
a fé romana em terras abandonadas, atuou 
como missionário na zona rural a partir de 
1636, cruzando centenas de quilômetros 
de areais e pântanos para assistir aos mais 
humildes. No decurso da sangrenta revolta 
dos cossacos, quando estes invadiram a 
Polônia e esforçavam-se por destruir a fé 
católica, uma cruel perseguição fez com que 
milhares de pessoas pagassem com a vida 
por sua adesão à fé. Preso em 1657, sofreu 
um dos mais atrozes martírios registrados: 
foi açoitado, esfolado, mutilado, e queimado 
vivo. Bobola é um símbolo: apóstolo e 
mártir pela união das igrejas católicas. Foi 
canonizado por Pio XI em 1938.

A invocação a 
Nossa Senhora da 
Estrada teve início 
no começo do século 
XIII, na Itália. Um 
desconhecido colocou 
um quadro com a 
imagem de Maria e o 
menino Jesus, numa 
velha capelinha à 
beira da estrada que 

ligava Roma ao interior e o povo logo o 
chamou de Nossa Senhora da Estrada. Os 
viajantes ficaram surpresos e felizes com 
aquele quadro e passaram a parar diante da 
capelinha para orar a Deus, pedindo a sua 
proteção da Virgem Maria. A divulgação 
do culto correu rápida alcançando toda 
a cristandade, do Ocidente e do Oriente. 
Muitas igrejas foram erigidas e colocadas 
sob a invocação de Nossa Senhora da 
Estrada, mas a mais antiga foi justamente 
aquela capelinha na Igreja del Gesù, em 
Roma, confiada pelo Papa Paulo III, em 1541, 
aos jesuítas. Ao lado desta capela, se instalou 
santo Inácio de Loyola; onde ele orou e perto 
dela veio falecer.

Santo André Bobola   
Santo do dia - 16 de maio

Nossa Senhora da Estrada  
Santo do dia - 24 de maio
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