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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 
 

No evangelho de hoje, nos deparamos com o seguinte versículo : “Tomai 

cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da 

gula, da embriaguez e das preocupações da vida”. 

Temos aqui, todo um programa espiritual para o Advento, tempo de 

penitência e de preparação para o nascimento temporal do Filho de Deus 

num estábulo em Belém.  Diante disso ,devemos, de fato, vigiar para que 

nosso coração, desapegando-se pouco a pouco das coisas mundanas, não 

se torne pesado e por conseguinte incapaz de lançar voo em direção a 

Deus. E que, desta forma, tenhamos um coração sensível, que nos faça 

ser capaz de sentir as dores de Nosso Senhor, e saber que não fomos 

criados para os prazeres da carne; o nosso destino, com efeito, está no 

céu e nas alegrias celestes, razão por que é lá que devemos manter o 

pensamento e pôr nossa esperança. Que este tempo seja favorável para 

bem nos preparar para a vinda gloriosa de Nosso Senhor; e que em seu 

juízo final, possamos nos alegrar em sermos escolhidos para viver na 

eternidade. Portando, meus irmãos, vigiemos e oremos para que nosso 

coração possa se assemelhar cada vez mais ao de Cristo e que possamos 

, com o auxílio do Espirito Santo, dizer : “Vem Senhor Jesus!” 

 

Comissão de Espiritualidade e intercessão                                                            
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Tempo comum 
MATERIAL DE ORAÇÃO 

 

(01.12.18) - “Ficai atentos e orai a todo momento” 

Lc 21, 34-36 

A. Peça o auxílio do Espírito Santo e dos seus santos de devoção, para 

iniciar este momento de intimidade e de doação à Deus, para que você 

esteja inteiramente presente neste encontro pessoal com Deus.  

B. Leia em oração o evangelho de hoje: Lc 21, 34-36 

C. No evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre a vigilância que devemos 
ter para ter temperança no uso das coisas mundanas.  

- No íntimo do seu coração, vigie e avalie seu interior e observe que muitas 
vezes, a sua felicidade se resume nas satisfações físicas que se podem 
obter nesta terra. Va visitando sua vida, seu dia a dia, e deixe o Espirito 
Santo te mostrar todas as vezes que fostes em busca do prazer, do ter, 
do ser.  

- Note o quanto essa busca, te faz perder a cada dia a semelhança com o 
Cristo, a qual fostes criado. Desta forma, permitindo que o corpo se 
sobreponha à alma, preferimos as mesquinharias e os prazeres que, 
embora lícitos, nos afundam cada vez mais no vale de lágrimas em que 
vivemos.  

D. O Senhor também nos mostra o que devemos fazer para que não 

caiamos nas seduções do mundo. O amor à Cristo é a principal arma que 
devemos usar, pois por amor, faremos todas as coisas com Cristo, por 
Cristo e em Cristo. Elevemos os nossos corações sobre a pobreza desta 
terra; abracemos a sublime vocação de termos o nosso peito plena e 
eternamente satisfeito na glória do Céu. Que o nosso corpo, mimado com 
tantos deleites tolos, com tantas "brincadeiras" perigosas, não nos faça 
pequenos e egoístas demais para o Reino de Deus.  

- Faça agora um momento de despojamento completo, reconhecendo 
todas as vezes que fostes em busca dos prazeres da carne, do corpo e do 
mundo. Apresente a Nosso Senhor, clamando misericórdia sobre esta tua 
busca de saciar a sede em fontes do mundo, onde somente a fonte eterna 
do coração de Cristo, que jorra sangue e água , podem saciar eternamente 
tua sede. Clame pela misericórdia com suas próprias palavras ou 
conforme o Espírito Santo te conduzir. 



 

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

(81) 99955.8255 | espiritualidadeportafidei@gmail.com 

E. Preparando para o tempo de advento, observemos os cuidados e a 
esperança da gestação da Virgem Maria, ao saber que em seu ventre está 
a salvação. Diante disso, clamemos a presença do Espírito Santo, para 
que infunda em nossos corações a vontade de cuidar cada vez mais da 
nossa alma e de nossa vida espiritual, para que cresçamos em graça e 
alcancemos a Santidade.   

 

 

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

- Pelo Papa Francisco  

- Por Bento XVI 

- Por Dom Fernando/ Monsenhor Limacêdo  

- Pelo Clero  

- Por Padre Fabio 

-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 

 

 

 

 

 


