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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  

 

        A igreja celebra hoje o nascimento de João como um 
marco em sua história. Apresentando, com todo rigor, a figura 

de João como precursor do Cristo, “Eu sou a voz que grita no 
deserto, preparai os caminhos do Senhor” (Jo 1, 23), cujo dia 

do nascimento é também chamado de “Aurora da Salvação”. 
       São João Batista precedeu também a toda humanidade 

pelo mistério que hoje celebramos: a sua justificação no 
ventre de Santa Isabel. É por este motivo que a igreja 

comemora a natividade; de fato, além dele, de nossa Senhora 
e de cristo, nenhum outro personagem, quer do Antigo, quer 

do Novo Testamento, tem celebrada a sua data de 
nascimento.   
      Ele, com sua vida, é para nós exemplo, uma vez que 

morreu por Nosso Senhor, o primeiro mártir da Igreja, e um 
arauto da Verdade, visto que gastou sua vida anunciando a 

vinda do Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo! 
Quão louvável foi a vida de Sâo João Baptista! Peçamos a Deus, 

portanto, virtudes, graças e dons, iguais as concedidas a esse 
grande santo.  
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TEMPO COMUM 
MATERIAL DE ORAÇÃO 

 
(24.06.18) - “E todos os que ouviam a notícia , ficavam 

pensando: “O que será que esse menino vai ser ?” De 
fato, a mão do senhor estava com ele.” 

Lc 1, 57-66 
 

 

A.Clame a presença do Espírito Santo sobre ti, para te guiar 

neste momento de oração. 

 
B. Faça uma leitura orante de Lc 1, 57-66. 

 
C. O Evangelho de hoje nos narra o milagre do nascimento de 

São João Baptista, contendo a reação das pessoas envolvidas, 
suas expectativas, mas, sobretudo, pelas promessas de Deus 

sendo cumpridas pela vida de São João. Por isso, contemple: 
 
-Primeiramente, o milagre do nascimento de São João. 

 
-Depois, contemple o milagre da tua vida, o anseio de Deus por 

ti, as graças derramadas sobre ti, a fim de que tu “crescesse e 
se fortificasse no Espírito” (Lc 1, 80), tal como São João. 

Perceba a delicadeza e sabedoria de Deus ao planejar cada 
detalhe de tua vida. 

  
  

D. Através do consentimento de São João, Nosso Senhor 
operou milagres e abundantes conversões na vida de muitos 

pagãos. “Eu sou a voz que grita no deserto”, disse São João. 
Perceba, neste momento, o chamado de Deus a ti e autoridade 

do Espírito: 
 

-Contemple o deserto de tua faculdade, de teu trabalho, de tua 
família, de teus amigos e, ciente da tua vocação, do teu 



 

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

(81) 99955.8255 | espiritualidadeportafidei@gmail.com 

chamado, do desejo mais profundo de Deus para ti, vá 
clamando “Fazei resplandecer sobre mim a luz de vossa face” 

(Sl 31, 16), no intuito de, pela tua conduta, os caminhos de 
Deus sejam norteados na vida dessas pessoas. 

 

 

 

 

E. Una-se à 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 
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