
 

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 05 – 21.09.2018 

Lc 5, 1-11 

TEXTO DE APOIO [02]: Agora que fortalecidos estamos, pelo poder 

Divino, o Senhor nos dá a missão que deu a seus discípulos: “Não 

tenhas medo! De hoje em diante tu serás pescador de homens”. A pesca 

milagrosa, nos chama atenção pelo seu caráter pascal, de morte e 

ressureição. Esse episódio nos faz entender que o pregador da Boa Nova 

é semelhante a um pescador, cuja missão não é outra senão a de matar 

o peixe; tirando-o do seu ambiente natural, o mar do pecado. Quem 

evangeliza faz o pecador morrer para sua vida antiga, a fim de o fazer 

ressurgir, enfim, para uma vida nova em Cristo Jesus. E, é aqui que 

está o chamado de Deus para o nosso carisma, salvar as almas que 

estão mergulhadas no pecado, no vale de ossos e as fazerem 

ressuscitar. Pescados primeiro por Cristo, nos tornamos depois 

pescadores de homens; é o nosso dever de evangelização, de fazer com 

que outros participem das alegrias que nós participamos; de tirá-los do 

ambiente de que nós mesmos, pela misericórdia do Pai, fomos tirados. 

Lembremos, pois, que dê graça recebemos, de graça devemos dar! 

Comissão de Espiritualidade e Intercessão 
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Lc 5, 1-11 

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. Peça pela intercessão da Virgem Maria, do teu Anjo da 
Guarda e de todos os teus Santos de devoção. 

B. Antes de fazer a leitura do evangelho de hoje, reconheça 
sua pequenez diante da grandiosidade de Deus. Reconheça 
suas falhas, suas infidelidades e faça um exame de 
consciência. Após reconhecer seus pecados, peça perdão e 
agradeça a Deus por tamanha misericórdia. Após isto, Leia 
em oração Lc 5, 1-11.  

C. Somos chamados, pelo carisma que o Senhor infundiu no 
coração do nosso fundador, a sermos verdadeiros pescadores 
de homens e assim ter um zelo e amor pelas almas com o 
desejo de salvá-las. 

- Como tens vivido o teu carisma de zelo pelas almas? Se 
questione o que tens feito em favor do Reino de Deus aqui 
neste mundo. No dia do juízo final, serás cobrado por cada 
alma que tiveste a oportunidade de salvar e que, pelo teu 
medo, vergonha, indisposição, não fostes capaz.  

- Reflita agora sobre esta dura realidade e tome consciência, 
meu irmão, de que é necessário ter coragem! 
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Deixe o Senhor te dizer onde precisas fiel, para ser um 
verdadeiro pescador de homens. Depois anote tudo em seu 
caderno de oração. 

D. Por nossas forças, não podemos, pois somos marcados 
pelo pecado. E, se estamos sujos, falaremos como Simão 
Pedro: “Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador! ”. 
Por isso, precisamos caminhar em estado de graça para 
sermos testemunhas ambulantes desse amor de Deus, e que 
com nossas vidas possamos converter almas. 

E. Cristo diz nos Evangelhos que "um profeta só não é bem 
recebido na sua própria terra". Dizendo de outro modo, 
"santo de casa não faz milagre": as pessoas mais difíceis de 
evangelizar geralmente são as mais próximas de nós, que 
convivem conosco, partilham da mesma mesa e moram sob o 
mesmo teto. 

- Talvez esta seja a tua maior angustia: a conversão da tua 
família. Porém, de nada adianta tentar salvá-los com palavras 
e “pregações”, se tuas ações não condizem com o que tu falas. 
Portanto, reflita sobre suas atitudes com sua família e 
entenda que mais do que palavras, deves ser testemunha 
com teus atos. 

F. Seja, pois, o nosso apostolado semelhante ao serviço de 
um parteiro, pelo qual ajudamos a renascer para vida no 
Espírito aqueles que ainda se encontram mortos na "vida" do 
mundo. Peçamos ao Senhor, convertendo o nosso coração 
soberbo, nos ajude a encher a Barca de Pedro com uma 
multidão de almas! E nos tornemos, por Seus Divinos 
méritos, verdadeiros caçadores de homens.
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