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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 01 - 17.09.2018 

Mt 9, 9-13. 

 

TEXTO DE APOIO 2: “Levantou-se e seguiu Jesus”. A concisão da 

frase põe claramente em evidência a prontidão com que Mateus 

respondeu à chamada. Para ele, tal significava tudo abandonar, 

sobretudo aquilo que lhe garantia uma fonte segura de rendimentos, 

embora fosse desonrosa e muitas vezes injusta. Mateus compreendeu 

que a intimidade com Jesus o impedia de manter uma atividade 

desaprovada por Deus. Facilmente se tira daqui uma lição para o 

presente: também hoje é inadmissível o apego a coisas incompatíveis 

com a caminhada de seguir Jesus, como é o caso das riquezas 

desonestas. Ele próprio o disse sem rodeios: “Se queres ser perfeito, vai, 

vende tudo o que possuis, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. 

Depois vem e segue-Me” (Mt,19,21). Foi o que fez Mateus: «Levantou-se 

e seguiu Jesus». Neste “levantou-se”, conseguimos ler um nítido repúdio 

pela situação de pecado e simultaneamente a adesão consciente a uma 

existência nova, reta, em comunhão com Jesus. 

 

Bento XVI, Audiência Geral.  

 
 

Mt 9, 9-13.  

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

momento de oração para que tudo aquilo que for inspirado, seja 
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conforme a vontade do Pai que está no Céu. Suplique, também, pela 

intercessão da Virgem Santissima e dos baluartes da Comunidade. 

 

B. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a meditação 

mobiliza a imaginação. Essa mobilização é necessária para aprofundar 

as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a 

vontade de seguir a Cristo. Sabendo disso, te convido a mais uma vez 

suplicar pela presença do Espirito Santo para que Ele te auxilie.  

 

- Nesse instante, releia o versículo 9. Peço que você use sua imaginação 

e imagine-se sentando no último lugar que você estava, antes de ir para 

o local em que você está fazendo sua oração pessoal. Agora, escute a 

voz do Senhor que te diz: “Segue-me”.  

 

- Após esse momento, faça um profundo exame de consciência, com 

sinceridade e humildade e questione-se, diante de Deus, se a sua 

atitude seria igual a de Mateus que levantou-se e seguiu Jesus ou a do 

jovem rico que saiu triste, após o chamado de Jesus, por possuir 

muitos bens.       

 

C. Devemos ter o desejo ardente pela salvação das almas. Mas, antes 

disso, precisamos pensar um pouco em nós e desejar ardentemente a 

salvação de nossa própria alma.    

- Para o Evangelista Mateus ter aceito o convite de Jesus para segui-Lo, 

foi preciso “repúdio pela situação de pecado e simultaneamente a 

adesão consciente a uma existência nova, reta, em comunhão com 

Jesus”. Se queres, assim como Mateus, aceitar o convite para seguir 

Jesus, te convido a fazer esse momento de oração, clamando pela 
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intercessão de Nossa Senhora e dos santos baluartes, renunciando ao 

pecado e firmando um compromisso com Nosso Senhor. Vá falando 

para Nosso Senhor tudo aquilo que estás disposto a renunciar e a 

vontade que tens de segui-Lo. Deixe que o Espirito Santo guie esse 

momento e se abra para que o mesmo Espirito, como em linguas de 

fogo, use sua voz. Pois, “não sabemos o que devemos pedir, nem orar 

como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos 

inefáveis”. (Rm 8, 26). 

 

- Peça que o Espirito Santo lhe ilumine e lhe de a graça de reconhecer 

aquilo que precisas mudar para que, ao ouvir o Senhor que te diz 

“segue-me”, você levantar e vá segui-Lo sem olhar para trás.  

   

D. “Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores”. Mesmo com 

nossas infidelidades e misérias, Jesus não se cansa em nos amar. Para 

finalizar esse momento de oração, peça a graça de ser banhando pela 

Misericórdia de Deus. Peça, também, que ela lave tudo aquilo que está 

em teu coração que impede de segui-Lo.     

- Por fim, louve e agradeça a Deus pela sua misericórdia e anote todos 

os frutos em seu caderno de oração pessoal. 

 

 

 

  


