
 

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 
es forçar -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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SEMANA 3 – SALVAÇÃO DAS ALMAS. 

DIA 03 – 19.09.2018 

EF 6, 10-18 

TEXTO DE APOIO [02]: O carisma que Deus nos confiou tem sua 

força muito viva pela sede em salvar almas, e que esta salvação seja do 

maior número possível de almas para o Reino de Deus. Contudo, para 

isto, é necessário um verdadeiro fortalecimento espiritual da nossa 

própria alma, afinal: “não é contra homens de carne e sangue que 

temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os 

príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal 

(espalhadas) nos ares”. A força que necessitamos ter para nos 

tornarmos verdadeiros pescadores de homens, não possuímos por 

nossas próprias capacidades: necessitamos do auxílio do poder Divino 

para vencer tais batalhas, recebendo assim a armadura e as armas 

necessárias para vencer todo o mal. Portanto, meus irmãos, vistamos a 

armadura de Deus, coloquemos em nossas mãos a espada do Espirito 

Santo, e nos preparemos para vencer todo o mal que tenta nos 

enfraquecer e nos impedir de dar de beber a Deus, que é tão sedento 

por almas. 

Comissão de Espiritualidade e Intercessão 

EF 6, 10-18. 

A. Para iniciar este momento de intimidade com Deus, vá clamando 

a presença do Espirito Santo para retirar de ti todas as tuas 

preocupações e te fazer sensível às palavras do Pai. 
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B. Leia em oração Ef 6, 10-18.  

C. Fomos escolhidos, pelo batismo, para sermos membros do Corpo 

Místico de Cristo na terra. Ser suas mãos, seu falar, seu agir. E, 

para isto, recebemos do Pai a graça necessária para nos 

fortalecermos, e assim, sermos colaboradores do Reino de Deus. 

- Releia os versículos 12-13 e enxergue os males que circundam nossas 

almas, tome consciência de que como membros do corpo de cristo, 

temos a missão de lutar contra esses males. E, após reler, reflita como 

tens se preparado para esta batalha diária. Recebemos de Deus tantas 

armas tão poderosas: a Eucaristia, a Palavra, o Terço e todos os outros 

sacramentos. Como está tua busca por estas armas? 

D. O Senhor precisa de um exército que esteja verdadeiramente 

fortalecido com estas armas. Por isso, suplique agora a graça de 

ser cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça, com 

o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espirito 

Santo. 

E. No versículo 18 nos é mostrada a mais poderosa arma contra as 

ciladas do demónio: A oração! Por isso, o inimigo sempre tenta 

nos afastar da vida de oração por qualquer e mais simples motivo. 

Afinal, como afirmado por Santo Afonso de Ligório: “Quem reza se 

salva, quem não reza se condena”. 

- Olhe para a sua vida e se questione sobre sua fidelidade com sua 

oração pessoal, com a oração do Santo terço. Tens sido fiel? Tens 
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também rezado pela salvação das almas dos pobres pecadores? Pelas 

almas do purgatório? Por teus amigos? Por tua família? 

- Suplique agora ao Senhor, pelo poder do Espirito Santo, a graça de ser 

fiel na vida de oração. 

F. A vida do homem na terra é uma luta. O combate que se travou 

no Céu continua no mundo dos homens. Invoquemos a 

intercessão de São Miguel Arcanjo, para que, assim como ele, 

sejamos destemidos e possamos nos vestir da armadura de Deus 

e combater todo o mal. Afinal, “Quem como Deus?”. 
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