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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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TEXTO DE APOIO  

 Jesus já havia iniciado o Seu ministério na Galileia, anunciando a 

proximidade do Reino dos Céus (cf. Mt 4,17), quando lança um olhar de 

eleição e conhecimento sobre a realidade de quem Ele queria 

compartilhando o Seu destino de vida e missão: Jesus viu os dois irmãos: 

Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens (Mt 4,18-19). Assim, o 

evangelista apresenta-nos diversos passos que podem ser traduzidos 

pelos verbos: ver, seguir e fazer. 

 Diferentemente dos mestres judeus que eram procurados pela 

cultura e santidade que apresentavam, Jesus é quem toma a iniciativa 

de procurar as ovelhas para transformá-las em pastores e apóstolos, 

n’Ele o Pastor Eterno e Apóstolo do Pai. 

 Estas palavras dirigidas aos primeiros continuam a penetrar a 

história da humanidade e os corações que se deixam conquistar por tão 

grande proximidade: “Tu me seduziste Senhor, e eu me deixei seduzir! 

Foste mais forte do que eu e me subjugaste” (Jr 20,7). Amor rico em 

promessas: «… eu farei de vós». Assim, no pessoal – «eu»- , Ele aceita 

bondosamente capacitar aqueles que são olhados e chamados. Mas com 

que finalidade? Resposta: para participarmos do cumprimento das 

promessas de Deus novas e antigas: «Mas agora mando numerosos 

pescadores – oráculo do Senhor – para pescá-los. Meus olhos 

acompanham todo o seu caminhar» (Jr 16,16-17). Nas palavras 

neotestamentárias: «pescadores de homens». 

Grande graça é podermos, como povo batizado, participarmos do comum 

dom e dever do apostolado, o qual tem uma origem divina como é próprio 

do mistério da Igreja Apostólica, assim ensina o Magistério oficial: «Toda 

a Igreja é apostólica, na medida em que, por meio dos sucessores de 

Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a 

sua origem. Toda a Igreja é apostólica, na medida em que é “enviada” a 
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todo o mundo. Todos os membros da Igreja, embora de modos diversos, 

participam deste envio. “A vocação cristã é também, por natureza, 

vocação para o apostolado”.  

 

 

TEMPO COMUM 

MATERIAL DE ORAÇÃO 

 

(30.11.18) – “Jesus disse a eles: “Segui-me, e eu farei de 

vós pescadores de homens””. 

Mt 4,18-22. 

 

A. Se coloque na presença de Deus, clamando o Espírito Santo, a 

Virgem Maria e todos os Santos de sua devoção, para que O mesmo 

paráclito de Deus que conduziu os apóstolos no início da Igreja, possa te 

levar a ouvir a voz do Pai. 

 

B. Faça uma leitura meditada do Evangelho de Mt 4, 18-22. 

  

C. O Evangelho de hoje nos coloca diante do primeiro vocacionado, 

Santo André, aquele que deixou suas redes e pescarias para ouvir o 

chamado de Deus e segui-Lo. 

 

- O convite que Deus nos faz não é para darmos muito e sim darmos o 

nosso “tudo” e seguir a Jesus Cristo. Neste momento, volte o seu olhar 

para a sua vida e reflita se você está preparado para esse grande chamado 

de Deus, abandonando as suas falsas seguranças, os apegos as coisas, 
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as pessoas. Reflita, também, com o coração sincero, se estas plenamente 

livre para seguir e obedecer ao Senhor.  

 

- Agora, imagine a cena e se coloque no lugar de Santo André que recebeu 

o convite de Deus para o colégio apostólico, e, a partir desse momento, 

largou seus ofícios e deu tudo para o Pai. 

  

D. Coloque-se a frente da sua vocação e questione se você está 

realmente aberto para o grande chamado que Deus tem para sua vida, 

seja ele sacerdotal, matrimonial, celibatário... Anote os frutos e as 

revelações em seu caderno de oração.  

 

E. Leia novamente o versículo 19 e contemple seu carisma. A palavra 

nos diz que eles largaram suas redes para serem pescadores de homens. 

Coloque-se diante do seu carisma da salvação das almas e faça um exame 

de consciência de como está a sua vivência do carisma, nesse ponto 

específico. 

  

F. Após esse momento, peça ao Espírito Santo que ilumine e mostre 

o que fazer, para que você siga adiante fazendo a vontade de Deus de ser 

pescador de homens e além de pescar, ser pescado por Ele.  

 

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

- Pelo Papa Francisco 

- Por Bento XVI 

- Por Dom Fernando / Dom Limacêdo 

- Pelo Clero 

- Por Pe. Fábio 

- Por Pe. Rodolfo 
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- Por Rodriguinho 

- Pela casa da comunidade 

-  Pelo País 

- Por nossas famílias 

- Pelos benfeitores/doadores 

- Por todas as comissões 

- Pelas Almas que padecem no purgatório 

- Pelo Happy Day. 

 

 

 


