
 

COMUNIDADE CATÓLICA PORTA FIDEI 
Rua Major Joaquim Cavalcanti, 75 – Parnamirim – Recife – PE 

(81) 99955.8255 | espiritualidadeportafidei@gmail.com 

 

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     

O Evangelho de hoje se refere às duas grandes balizas que demarcam o Fim 

dos Tempos: de um lado, a destruição de Jerusalém, levada a cabo no ano 

70 d.C.; de outro, a segunda vinda de Nosso Senhor. Esses dois eventos 

delimitam, com efeito, o tempo da Economia Sacramental, quer dizer, estes 

últimos dias (cf. Hb 1, 2) em que vivemos: o tempo próprio da Igreja. Ora, 

conquanto digam respeito, em sentido estrito, à macro-história da 

humanidade, quer dizer, aos dois principais momentos que indicam nossos 

últimos e derradeiros dias, esses dois eventos podem interpretar-se 

também sob uma perspectiva mística. De fato, muitos Santos Padres vêem 

na destruição de Jerusalém a destruição, pelo pecado, da alma humana. 

Pois do mesmo modo como o Templo sagrado dos judeus fora pisado pelos 

pagãos, assim também o homem pode ser profanado por aquela 

"abominação da desolação" de que fala Cristo (cf. Mt 24, 15; Mc 13, 14; Dn 

9, 27): a alma, deixando-se vencer pelas tentações que a sediam, torna-se 

"templo" do pecado, "templo" de ídolos e de iniquidade. 

Acontece então o abalo cósmico a que alude o Evangelho: "Haverá sinais 

no sol, na lua e nas estrelas", ou seja: o brilho dos santos vai, ao longo dos 

séculos, esmorecendo; as almas, renascidas pelo Batismo, renunciam à 

vocação a se tornarem luz do mundo e sal da terra; os fiéis, enfim, deixam 

que em seus corações se instale a "desolação": abominam a Deus para 

adorar a Júpiter. Vêm, em seguida, os "dias de vingança": o Senhor nos 

visita com tribulações e sofrimentos, a fim de despertarmos do sono do 

pecado. A justiça divina há de manifestar-se, porque Deus nos ama e deseja 

a nossa salvação. Ele nos chama e chamará sempre a tomar parte na dor 

que, aliás, não poupara nem mesmo ao seu Filho muito amado. O advento 

de Cristo sobre as nuvens do céu, por fim, representa a vinda do Senhor 
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através da Igreja: a nuvem simboliza o seu Corpo Místico que, como tal, nos 

traz de volta a graça que, por culpa nossa, perdêramos. 

    

 

                                                      Padre Paulo Ricardo  
 

 
 

 
TEMPO COMUM 

MATERIAL DE ORAÇÃO 
 

(29.11.18)- “Então, verão o Filho do Homem, vindo numa 
nuvem, com grande poder e glória.”  

 
                                  Lc 21, 20-28 

 

 

A. Invoque a presença do Espírito Santo para que Deus tome 

conta do seu coração nesse momento de oração. Invoque 

também a poderosa intercessão da Santíssima Virgem 

Maria e do teu anjo da Guarda. 

 

B. Leia em oração Lc 21, 20-28 

 

C. O Evangelho de hoje retrata profundas catástrofes 

profetizadas pelo Senhor, as nações se angustiam e 

sofrem. Dessa forma, assim como no mundo de hoje, 

muitas pessoas passam por dificuldades e se sentem 

perdidas, no entanto, isto é prenúncio de sua libertação. 

Jesus mesmo nos esclarece isso quando diz: “Quando 

estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei 

a cabeça, porque a vossa libertação está próxima”. O 
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Senhor já veio até nós, o Verbo prometido pelo Pai, se 

encarnou no seio da Virgem Maria, entregou-se por nós, 

morreu na Cruz para que a Sua vitória sobre a morte nos 

fizesse vencer também os nossos pecados, ressuscitou 

para a nossa Salvação. Não podemos mudar os desígnios 

de Deus, todos esses fatos já estão acontecendo, “Ele foi 

entregue segundo o desígnio determinado e a presciência 

de Deus” (At 2, 23). 

 

 

- Coloque-se neste mundo de angústia e sofrimento 

retratado no Evangelho, um mundo sem Deus. Após 

isso, pense no plano de Salvação que o Senhor tem para 

este mundo, no plano de Amor que ele tem para você. É 

preciso ter uma fé sem temor para viver à espera deste 

tempo de libertação que se aproxima.  

- Faça uma reflexão do que precisa ser despojado em você 

para que a vinda de Cristo aconteça em teu coração 

ainda neste mundo. 

 

D.  Evangelho de hoje, visto sob a ótica seja da história 

humana, seja de nossa própria alma, chama-nos a reconhecer 

a sacralidade do nosso espírito. Perseveremos em nossa 

fidelidade à única e verdadeira divindade; que ele nos dê a 

graça de rejeitarmos a desolação do pecado, a abominação da 

idolatria e, iluminados com a Sua graça, mantenhamos 

 sempre luminosa a nossa pobre e frágil alma, santuário 

predileto do Altíssimo. 

 

-Contemple a imagem de um edifício, largado às ruinas, 

destruído, porém, algo nela permanece firme, algo nele existe 
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de absoluto. Sendo o edifício, tua alma, e toda as ruinas, tuas 

más escolhas. 

 

E. Senhor, enchei meu coração de gratidão pelo dom da 

redenção e aumentai minha esperança em vosso retorno a 

glória. Que aquele dia me traga alegria e paz. Ajudai-me a 

servi-vos fielmente, e que eu faça o melhor uso do meu tempo 

para servi-lo.  

 

 

F. Una-se a nós rezando nas intenções da Comunidade: 

- Pelo Papa Francisco 

- Por Bento XVI 

- Por Dom Fernando/ Monsenhor 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 

- Pela expansão e consagração  da Comunidade 

- Pelo Happy Day 
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