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Passo a passo da Oração Pessoal 

 

1. Para iniciar seu momento de oração pessoal, procure um lugar 

propício, calmo e silencioso. Prepare seu altar, onde pode ser 

colocado uma vela junto ao Crucifixo, às imagens de Nossa 

Senhora e dos seus santos de devoção; 

2. Determine um tempo para este encontro de intimidade com Deus 

e procure cumpri-lo seja nos momentos de mais fervor espiritual 

ou de aridez; 

3. Agora, faça o sinal da Cruz, coloque-se na presença de Deus e 

clame a vinda do Espírito Santo para que seja Ele mesmo a 

conduzi-lo durante sua oração, inspirando-lhe tudo aquilo quanto 

quiser. Procure estar aberto ao que o Senhor quer lhe falar; 

a. Peça o auxílio da Santíssima Virgem, dos seus santos de 

devoção e do seu anjo da guarda; 

b. Diante de Deus, reconheça sua pequenez, e peça perdão 

pelos seus erros e suas faltas. Após esse momento reze o ato 

de contrição: “Meu Deus, eu me arrependo de todo coração 

por vos ter ofendido, prometo, com a Vossa Graça esforçar-

me para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia”; 

4. Pegue a sua bíblia e faça uma leitura calma e reflexiva da Palavra 

contida na proposta. Leia por volta de três vezes. Ao término da 

leitura, faça um breve momento de contemplação daquilo que ficou 

mais forte no seu coração; 

5. Agora, leia o texto de auxílio e siga os questionamentos sugeridos; 

6. Ao fim, anote os frutos da oração no seu caderno pessoal; 
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MATERIAL DE ORAÇÃO QUARESMAL 

TEXTO DE APOIO PARA QUARTA SEMANA DA QUARESMA 

Nossa caminhada quaresmal avança! Ao longo dessas 3 

semanas, esforçamo-nos para nos conhecermos melhor, buscamos 

discernir e trilhar o caminho do Senhor, fixamos o nosso olhar no Cristo 

tentando nos assemelhar a Ele e lutamos para crescer nas virtudes e 

abandonar os vícios. Consequentemente, um belo e longo caminho 

buscando progredir na vida da graça e assim alcançarmos a salvação. No 

meio dessa caminhada de ascese a Santa Mãe Igreja nos apresenta o dia 

de hoje como dia da ALEGRIA: estamos no Domingo Laetare!   

Irmãos, a Sagrada Liturgia vem nos recordar que, apesar de ser 

absolutamente necessário o esforço, não são por nossos méritos que 

seremos salvos! A salvação nos é dada gratuitamente, pois o amor do 

Senhor por nós é incondicional. Escutemos com o coração o Santo 

Evangelho hoje: "com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe 

deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha 

a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, 

mas para que o mundo seja salvo por ele". Esse é o motivo de nossa 

alegria, essa é a razão de nossa esperança. O Senhor não veio ao mundo 

para nos condenar, Ele não veio para nos julgar. Ele veio para nos salvar, 

veio para nos libertar, nos curar, nos fazer felizes. Diante de tanto amor 

só nos resta amar - um amor livre, gratuito desapegado! 

Essa grande e extraordinária verdade deve ser capaz de trazer a 

plenitude da alegria a nossa vida! Essa palavra: “Deus ME AMOU de tal 

modo que enviou seu filho único para que EU SEJA SALVO” deve gerar 

em nós a verdadeira alegria, é essa alegria que a liturgia nos concede. 

Essa certeza deve ser capaz de nos trazer alegria maior que uma 

aprovação no vestibular ou em um concurso. Essa verdade deve fazer 

nosso coração bater mais forte que uma promoção no trabalho. Essa 
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verdade deve ter mais força para gerar alegria em nós que um prêmio da 

loteria. 

Estejamos atentos, a sagrada escritura nos diz: “a Luz veio ao 

mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a Luz; porque as 

suas obras eram más.”. Portanto, durante essa semana, experimentemos 

a alegria de sermos escolhidos, contudo, busquemos também a graça de 

sermos contados entre aqueles que escolheram a luz, que fizeram a opção 

por Cristo, que não sejamos contados entre aqueles que cederam as 

seduções das trevas! 

4° Semana – Quaresma 
MATERIAL DE ORAÇÃO QUARESMAL 

 

6º DIA (16.03.18) – ““Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a 

ti orarei””  

 

Jo 7, 1-2.10.25-   

 

a. Repita o passo "a” do 1º dia da semana. 

b. Leia, de forma orante, a passagem indicada. 

c. “Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas 

eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele.” (Jo 7,28-29). Na 

Palavra de hoje, Jesus te convida a crer que foi enviado pelo próprio Pai 

para a humanidade. Crer que foi enviado para você, para te salvar em 

Seu Sacrifício na Cruz. E assim o fez. Nosso Deus envia seu único Filho 

para, por meio Dele, voltarmos ao Seu colo, para alegrarmo-nos, 

acreditarmos que Ele nos ama infinitamente e quer que permaneçamos 

nesta alegria, que não tem fim. Para termos uma vida nova em Cristo, 

pois quem um dia se encontra com Jesus tem a vida transformada por 

completo. 

1) Dessa forma, pela ação do Santo Espírito, lembre-se de todas as 

maravilhas que Nosso Senhor já fez em tua vida. Alegre-se por todas as 

Graças que já te foram concedidas, por todos os teus irmãos que através 

de você conheceram a Jesus. 

2) Tudo o que lembrares é prova do que o Amor de Deus é capaz de fazer 

na vida daqueles que se entregam a Ele, meu irmão. Se deixe preencher 
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por essa alegria que vai surgindo em teu interior, ela vem de Deus, do 

que Ele já fez em ti e por ti! Louve e bendiga a esse Deus que te ama. 

d. Ao final desta quarta semana de quaresma, procure dedicar suas 

orações aos teus irmãos necessitados, que precisam de cura, libertação 

ou solução de um problema. Transmita esta alegria que sentiste hoje e 

nela revigore teus ânimos para anunciar as maravilhas de Deus. Se você 

tiver alguma situação que precisa das mãos de Deus, é o Senhor quem te 

fala nesta hora: Acredite, pois faço novas todas as coisas, e tu és prova 

disto. 

e. Rezar durante a semana (todos os dias) a oração de Nossa Senhora da 

Estrela. (Se encontra ao final do material) 

 

 ORAÇÃO – NOSSA SENHORA DA ESTRELA 

 

"Ó Nossa Senhora da Estrela, para vós se volta nosso olhar e nosso 

coração de filhos. Vós sois a Estrela da Manhã que anuncia a chegada do 

dia; Vós sois a Estrela da Tarde que brilha em nossa noite; Vós sois a 

Estrela do Mar que nos guia para um porto feliz. Como a Estrela, envia 

seu raio sobre a terra, envie-nos vosso filho Jesus, Luz eterna do mundo. 

Através da escuridão e das tempestades da vida, nas horas de dúvida ou 

de tentação. Na revolta ou na fraqueza, sede nossa Claridade e nossa Paz. 

Sede nossa Esperança e nossa Pureza. Sede nossa Doçura e nossa Força. 

Ó Nossa Senhora da Estrela, que em vós descanse para sempre nosso 

olhar e nosso coração de filhos, rogai por nós. Amém." 

 

 

 


