
 

COMUNIDADE CATÓLICA PORTA FIDEI 
Rua Major Joaquim Cavalcanti, 75 – Parnamirim – Recife – PE 

(81) 99955.8255 | espiritualidadeportafidei@gmail.com 

 

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, cujo tema central é o gravíssimo pre-

ceito da oração cristã, o Senhor, após ter-nos ensinado a evi-

tar a arrogância dos fariseus e o multilóquio desnecessário 

dos pagãos (cf. Mt 6, 5-8), propõe-nos a forma mais perfeita 

de oração vocal: o Pai-Nosso. “Quando orardes”, enfatiza Ele, 

“não useis muitas palavras”, ou seja, não vos alargueis em 

preces vãs e prolixas, à semelhança dos gentios, que pensam 

que serão ouvidos “por força de muitas palavras”. Isso não 

significa que o Senhor condene a oração longa e assídua, já 

que Ele mesmo, em várias ocasiões, mostrou-nos por obras e 

palavras que rezar muito e com frequência é algo bom e grato 

a Deus. O erro contra o qual Jesus nos quer advertir, na ver-

dade, consiste em tentar “comover” a divindade com fórmulas 

especiosas ou grandiloquentes, como se rezar não passasse 

de um exercício de convencimento. 

É assim que rezam os pagãos, ocupados mais em treinar a 

língua, a ver se dobram a vontade dos deuses, do que em pu-

rificar o próprio coração, a fim de conformar-se ao benepláci-

to do único e verdadeiro Senhor (Agostinho, Serm. II, 2, 12). A 

oração cristã não é uma iniciativa humana, cujo termo é mu-

dar o coração de Deus; mas uma iniciativa divina, cuja finali-

dade é transformar radicalmente o coração do homem. É por 

isso que, para um cristão, mais do que falar muito a Deus, o 

importante é ouvir o que Ele tem a dizer; mais do que pedir 

uma série de favores, o fundamental é implorar a graça de 

aceitar a vontade do Pai: “Fiat voluntas tua”.  

Padre Paulo Ricardo 
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TEMPO COMUM 

MATERIAL DE ORAÇÃO 

 

(21.06.18) – “Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do 

que precisais, muito antes que vós o peçais.”.  

Mt 6, 7-15 

 
A. Peça ao Espírito Santo que lhe leve ao mais íntimo do 

coração de Deus. Peça, também, a intercessão da Virgem 
Maria e dos seus santos de devoção. 
 

B. A oração do “Pai Nosso” nos foi ensinada pelo próprio 

Jesus para que nós não rezássemos como os pagãos, mas 

sim como filhos de Deus. Nesse início de oração releia os 

versículos 9-13 

- A cada versículo lido faça um breve momento de 

contemplação.  

- Após a contemplação, faça breve exame de consciência 

(relembrar os pecados cometidos por pensamentos, 

palavras, atos e omissões). 

- Por fim, questione-se, diante de Deus, qual tem sido a 

sua postura na oração? 

C. “Mas, se não perdoardes os homens tampouco vosso Pai 

vos perdoará” (Mt 6, 15). A Palavra de Deus sempre busca 

nos ensinar quanto ao tratamento com os irmãos. Em 

oração, questione ao Senhor quais pecados precisam ser 

curados para que você possa amar verdadeiramente, ser 

caridoso e perdoar seus amigos, irmãos, pais e filhos.  

Lembremo-nos das palavras ditas por Nosso Senhor na 1ª 

Epístola de São João: “Se alguém diz: Eu amo a Deus, e 
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odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu 

irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não 

viu?” 

D. Após reconhecer as muralhas que lhe impedem de 

cumprir o mandamento deixado por Deus de “amai-vos 

uns aos outros”, invoque novamente a presença do 

Espírito Santo, suplicando ao Céu a graça de ser curado e 

liberto desses pecados. Ao final, repita como o cego 

Bartimeu: “Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! 

E.   Una-se a nós rezando nas intenções da Comunidade: 
- Pelo Papa Francisco 
- Por Bento XVI 
- Por Dom Fernando/ Dom 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 
 
 


