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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, Nosso Senhor chama atenção para o 

modo de colocar em prática as obras de piedade que eram tão 

caras aos judeus e que, aprovadas por ele, nosso Salvador, 

entrarão também na piedade cristã. Tratam-se das práticas 

comuns na quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Observe 

bem que o Senhor Jesus afirma claramente que o cumpri-

mento e prática dessas obras obtêm recompensa do Pai que 

está nos Céus. Todas as obras do cristão, exatamente porque 

unidas a Jesus e impelidas pelo Espírito de Jesus que habita 

nos batizados, são meritórias por graça de Deus e, portanto, 

úteis para a salvação. Que espírito, que atitude fundamental 

o Senhor pede de quem pratica essas boas obras de piedade? 

A humildade diante de Deus. Quem faz tais práticas de pie-

dade para parecer justo (isto é, santo) diante dos homens glo-

rifica a si mesmo e já recebeu sua recompensa: a glória falsa, 

o elogio humano, de quem vê a aparência, mas desconhece as 

profundas intenções do coração. 

O Senhor convida a examinar as motivações de nossas práti-

cas de piedade. Quais devem ser? A busca da Face do Senhor 

Deus por um sincero e amoroso processo de conversão. Reali-

zar boas obras para agradar ao Pai que está nos Céus e rece-

ber Dele a recompensa. Qual a grande recompensa que um 

cristão pode esperar de Deus? Nada menos que o próprio 

Deus: Sua amizade, Sua intimidade, Sua graça, Seu amor 

que, ao final das contas, é a própria salvação. 

  

Dom Henrique Soares da Costa 
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TEMPO COMUM 

MATERIAL DE ORAÇÃO 

 

(20.06.18) – “Ficai atentos para não praticar a vossa 

justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por 

eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do 

vosso Pai que está nos Céus”.  

Mt 6,1-6.16-18 

 
A. Peça a vinda do Espírito Santo para que você faça apenas 

a vontade de Deus nesse momento de oração. Invoque, 
também, a intercessão da Virgem Maria e dos seus Santos 
de devoção. 
 

B. Durante toda nossa vida cristã, somos convidados por 
Nosso Senhor a viver constantemente uma vida humilde. 
São Padre Pio nos ensina que: “Em tudo o que você fizer, 
seja sempre humilde, guardando zelosamente a pureza do 
seu coração e a pureza de seu corpo”. Contemple as 
palavras ditas por esse santo.  
 
- Releia os versículos 2-4 e questione-se: Qual tem sido a 
sua postura ao dar esmola? 
 
- Releia os versículos 5-6 e questione-se: Qual tem sido a 
sua postura ao rezar? 
 
- Releia os versículos 16-18 e questione-se: Qual tem sido 
a sua postura quando praticas o jejum ou penitência?  
 

C. Após esses questionamentos, diante de tudo o que Nosso 
Senhor colocou em seu coração, faça um momento de 
súplica ao Espirito Santo, esvaziando o seu coração de 
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todo e qualquer pecado que lhe afaste de uma vida 
humilde. 
 

D. Ainda em oração, invoque todos os santos de sua devoção 
e, principalmente, invoque a Virgem Maria, suplicando ao 
Céu, a graça de ser manso e humilde como Jesus. Ao 
final, repita essa frase presente no livro do Gênesis para 
que fique gravado em seu coração: “tu és pó e ao pó da 
terra retornarás” (Gn 3,19) 

 
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 
 
 


