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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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TEXTO DE APOIO 
 

    No Evangelho de Hoje, Jesus vai nos propor uma nova 

formar de reagir ao desamor e as perseguições dos nossos 

inimigos, amando e rezando por eles. Além disso, irá nos dizer 

que, dessa forma, nos tornaremos filhos do Pai que está nos 

Céus, essa é a novidade do amor de Cristo, amar quando não 

se é amado, assim como Ele mesmo amou. Amar na 

perseguição, nas injustiças e como Ele, amar até a Cruz.  

    Essa é a verdadeira face do amor cristão, da perfeita 

caridade. Eis o amor que Cristo veio nos propor, pois como Ele 

mesmo diz, amar aquele que nos ama, não nos torna perfeitos, 

afinal, qual a novidade nisso? Porém, o amor ao desamado, 

esse sim, é o amor de Cristo, o amor ao imperfeito, o amor ao 

que não ama. Eis o amor que Cristo nos pede, eis o amor que 

Cristo nos deu, em sua plenitude. 

 

Comissão de Espiritualidade e Intercessão 
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TEMPO COMUM 

MATERIAL DE ORAÇÃO 

 

(19.06.18) – “Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles 

que vos perseguem” 

Mt 5, 43 – 48 
 

A. Invoque a presença do Espírito Santo e a poderosa 
intercessão da Santíssima Virgem Maria e do teu Anjo da 
Guarda. 
 

B. Leia em oração Mt 5, 43-48. 
 

C. Na passagem de Hoje, Jesus nos propõe viver o amor que 
Ele mesmo teve por nós, isto é, o de amar quando não se é 
amado.  

 

- Nesse momento, contemple as ocasiões que tu não tens 
amado como Jesus te pede para amar, principalmente, 
aqueles que não merecem ou que naturalmente não tem 
teu afeto. 
 

D. Jesus vai reforçar hoje o nosso chamado a perfeição, a 
santidade, quando afirma “sede perfeitos, como Vosso Pai 
Celeste é Perfeito”. Sim, meus irmãos, Jesus nos chama a 
perfeição, e Ele não nos chamaria, se isso não nos fosse 
possível. Por sua graça, podemos ser Santos, rezemos para 
que Cristo nos Santifique.  
 
- Nesse momento, apresente a Deus o que precisa ser 
santificado em você. 

 

E. Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos dizer em um de 
seus manuscritos que não basta amar os seus inimigos, é 
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preciso demonstrar. São Bernardo de Claraval vai dizer que 
o que Nosso Senhor mais deseja com o próximo não é nosso 
afeto, mas nossa ação, nosso amor efetivo. 

 

-Faça, durante esta semana, o exercício de amar ao 
próximo, através de pequenos atos, discretos, mas que 
sejam para ti custosos e desagradáveis.  
 

 
F. Una-se a nós rezando nas intenções da Comunidade: 

- Pelo Papa Francisco 
- Por Bento XVI 
- Por Dom Fernando/ Monsenhor Limacêdo 
- Pelo Clero 
- Por Pe. Fábio 
- Por Rodriguinho 
- Pela casa da comunidade 
- Pelo País 
- Por nossas famílias 
- Pelos benfeitores/doadores 
- Por todas as comissões 
- Pelas Almas que padecem no purgatório 
- Pelo Prison Break de Arcoverde 

 


