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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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MÓDULO DE PREPARAÇÃO PARA OS 06 ANOS DA COMUNIDADE 

CATÓLICA PORTA FIDEI. 

 

Irmãos e irmãs, é com muita alegria e gratidão a Deus, que a Comissão 

de Espiritualidade e Intercessão, em união com o fundador, lança um 

módulo de preparação para a festa de aniversário da Comunidade. A fim 

de inspirar e inflamar o carisma nos corações dos membros, o módulo 

será dividido em 4 semanas: 1ª semana – Defesa da Verdade, 2ª semana 

– Guarda da Fé, 3ª semana – Salvação das Almas e 4ª semana – Bem a 

Igreja. Somos convidados a nos alimentar desta fonte para tomar posse 

cada vez mais desse carisma que o próprio Deus nos confiou. Somos, 

também, convidados a nos preparar através dos Sacramentos. Busque 

participar da Missa quantas vezes você conseguir e aumentar sua 

frequência na confissão para, assim, vivenciar melhor esse tempo e 

deixar sua alma cada vez mais preparada para o nosso aniversário. Que 

Santa Terezinha, São João Paulo II, São Padre Pio, São Miguel Arcanjo e 

toda Milícia Celeste se unam à nós através da Bem Aventurada Virgem 

Maria e intercedam por nós, para que sejamos sensíveis aos apelos que 

Deus quer nos comunicar. Que o Espirito Santo nos conceda os dons 

necessários para vivenciarmos bem esse tempo e que o Pai nos abençoe 

e nos proteja contra tudo aquilo que o inimigo quer realizar. Amém. 

 

                       Comissão de Espiritualidade e Intercessão 
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SEMANA 3 – SALVAÇÃO DAS ALMAS 

DIA 02 - 18.09.2018 

Rm 12, 1-2. 

TEXTO DE APOIO 2: Jesus, quando chama os Apóstolos para a 

missão, exige um rompimento com aquilo que era a vida antiga deles, a 

fim de que, uma vez transformados pela graça, aqueles homens possam 

voltar ao mundo como fermento na massa, como sal e luz. Há, portanto, 

uma dinâmica de ruptura, indicada pela palavra “Vinde”, que prepara o 

retorno dos cristãos ao mundo, como autênticos missionários, aqueles 

que expulsam demônios e sacrificam seus corpos pela salvação das 

almas. Com efeito, os católicos precisam aprender a amar o mundo 

apaixonadamente não para se adequar aos seus esquemas, mas para 

santificá-lo, ainda que isso custe o martírio e a ridicularização. Atenção: 

o serviço ao mundo não consiste em disputas temerárias, em uma visão 

soberba do “nós contra eles”; consiste, antes, no desejo de salvar os 

nossos irmãos e conduzi-los para o caminho da verdade, que um dia 

também nos encontrou, ou seja, o caminho de Cristo, pois, de fato, não 

somos melhores do que os outros, mas somos pobres pecadores que 

foram resgatados pela graça de Deus e que desejam a mesma sorte para 

o seus irmãos. É o amor de Cristo que nos impele. 

Padre Paulo Ricardo.  

 

 

Rm 12, 1-2.  

 
A. Suplique pela vinda do Espirito Santo sobre você e sobre esse 

momento de oração para que tudo aquilo que for inspirado, seja conforme 

a vontade do Pai que está no Céu. Suplique, também, pela intercessão da 

https://padrepauloricardo.org/blog/a-presenca-do-cristao-no-meio-do-mundo
https://padrepauloricardo.org/blog/a-presenca-do-cristao-no-meio-do-mundo
https://padrepauloricardo.org/episodios/nao-somos-melhores-que-os-outros
https://padrepauloricardo.org/episodios/nao-somos-melhores-que-os-outros
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Bem Aventurada Virgem Maria, seus santos de devoção e seu Anjo da 

Guarda. 

 

B. Tome a Palavra de Deus e leia, atentamente e em orac ̧ão, Romanos 

12, 1-2. Após ler algumas vezes, vire toda sua atenção para a frase: “Não 

vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do 

vosso espírito” e pergunte ao Senhor o que Ele quer para você com essas 

palavras. 

 

C. É preciso, mais do que nunca, desapegar do mundo e das coisas 

que ele nos oferece. Deus nos chama a irmos além! Para sermos 

verdadeiros defensores da verdade, guardiões da fé e médico de almas, 

precisamos quebrar todas as correntes que nos prendem aqui, sejam elas 

pequenas ou grandes. 

 

- Questione ao Senhor quais são as correntes que ainda te fazem ser 

apegado as cosias do mundo. Questione, também, quais são as coisas, 

até mesmo as lícitas, que Deus te pede para renunciar. Faça um profundo 

silêncio interior para ouvir a voz do Pai. 

 

- Após anotar tudo em seu caderno de oração, peça que o Espírito 

Santo lhe ilumine e mostre os caminhos para que essas correntes sejam 

quebradas. 

 

D. No dia de ontem, assim como o evangelista Mateus, aceitamos o 

convite de seguir a Jesus. No dia de hoje, somos convidados a irmos para 

água mais profundas e nos preparamos mais ainda para sermos 

verdadeiros pescadores de homens. Podemos fazer uma comparação, 
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ontem foi a sua “primeira conversão” e hoje, Nosso Senhor pede mais de 

ti.  

 

- Para irmos para água mais profundas e quebrar com o apego ao 

mundo, é preciso disposição e desejo das coisas de Deus. Pois, sozinhos, 

nós não conseguiremos. Nesse instante, faça que nem Santo Inácio de 

Loyola e peça a graça de desejar as coisas do Alto.  

 

- Para ser cristão de verdade, é preciso romper com a mentalidade 

mundana e sacrificar-se por amor a Deus. Clame novamente pela 

presença do Espírito Santo, releia novamente a frase que foi dita 

anteriormente e reze conforme o Espírito Santo lhe instruir. Se realmente 

desejares ser cristão de verdade, se abra ao mesmo Espírito e deixe que 

Ele reze em você.  

 

- São Roberto Belarmino nos ensina “Para viver bem, deve-se morrer 

para o mundo”. Busque repetir essa frase durante o dia. 

 

 

 

  


