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Deus está despertando no coração de 
seu povo um desejo ardente de um 

relacionamento mais íntimo e pessoal com 
ele. Esse relacionamento é alimentado, es-
treitado e aprofundado através da vida de 
oração.

Em nossos dias, Deus está pondo nos co-
rações uma verdadeira fome de oração. Nes-
ta época de existencialismo, está surgindo 
uma nova dimensão em oração e Deus nos 
convida a “ouvi-lo”, ou seja, a ouvir o que 
está nos dizendo através da sua palavra. À 
medida que ouvimos em oração a sua pa-
lavra, nos tornamos, cada vez mais, experi-
mentalmente conscientes de sua amorosa e 
contínua presença dentro de nós.

Essa consciência e nossa resposta cons-
tituem uma atitude de oração contemplati-
va. Ao orarmos com as Escrituras, realiza-se 
dentro de nós uma transformação. Nosso re-
lacionamento pessoal com Deus se estreita, e 
adquirimos gradualmente uma nova manei-
ra espiritual de pensar. Cria-se em nós uma 

  Introdução
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nova mentalidade, à proporção em que nossa 
mente se conforma com a mente de Cristo.

Enquanto ouvimos, Deus se nos revela 
cada vez mais. Ele é um Deus que sabe tudo 
a respeito de nós. Ele é um Deus que nos ama 
com um amor criativo, providente, amor que 
perdoa, amor que cura, amor que redime.

Estas páginas oferecem um esquema para 
nossa oração diária com as Escrituras. As 
passagens da Sagrada Escritura, sugeridas, 
seguem mais ou menos o esquema do retiro 
espiritual de trinta dias, conforme os Exercí-
cios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. 
Podem também ser usadas para o que se cos-
tuma chamar de retiro da 19ª Anotação.

Seria ideal que a “Primeira Semana” das 
passagens das Escrituras começasse em se-
tembro, assim esse esquema coincidiria com 
os diversos tempos litúrgicos.

Tomamos a liberdade de sugerir estes tex-
tos das Escrituras porque o Espírito Santo 
nos assegura:

Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para ensinar, para convencer, para 
corrigir, para formar na justiça, a fim de 
que o homem de Deus esteja bem provi-
do e preparado para todas as obras boas 
(2Tm 3,16-17).



7

Adotamos neste livro as abreviaturas bíblicas utilizadas 
pela BÍBLIA DE JERUSALÉM.

Ab
Ag
Am
Ap
At

Br   

Cl
1Cor
2Cor
1Cr 
2Cr
Ct

Dn
Dt

Ecl
Eclo
Ef
Esd
Est
Ex
Ez

Fl
Fm

Gl
Gn

Hab
Hb

Is

Jd
Jl
Jn
Jó
Jo
1Jo 
2Jo
3Jo

Abdias
Ageu
Amós
Apocalipse
Atos dos Apóstolos

Baruc    

Colossenses
1ª Coríntios
2ª Coríntios
1ª Crônicas 
2ª Crônicas 
Cântico dos Cânticos

Daniel
Deuteronômio

Eclesiastes (Qohelet)
Eclesiástico (Sirácida)
Efésios
Esdras
Ester
Êxodo
Ezequiel

Filipenses
Filêmon 

Gálatas
Gênesis 

Habacuc
Hebreus

Isaías 

Judas 
Joel
Jonas 
Jó 
João 
1ª João 
2ª João 
3ª João

Jr
Js
Jt
Jz

Lc
Lm
Lv

Mc
1Mc
2Mc
Ml
Mq
Mt

Na
Ne
Nm

Os

1Pd
2Pd
Pr

Rm
1Rs
2Rs
Rt

Sb
Sf
S1
1Sm
2Sm

Tb
Tg
1Tm
2Tm
1Ts
2Ts
Tt

Zc

Jeremias
Josué
Judite
Juízes

Lucas
Lamentações
Levítico

Marcos
1ª Macabeus
2ª Macabeus
Malaquias
Miqueias
Mateus

Naum
Neemias
Números

Oseias

1ª Pedro
2ª Pedro
Provérbios

Romanos
1ª Reis
2ª Reis
Rute

Sabedoria
Sofonias
Salmos
1ª Samuel
2ª Samuel

Tobias
Tiago
1ª Timóteo
2ª Timóteo
1ª Tessalonicenses
2ª Tessalonicenses
Tito

Zacarias

Abreviaturas
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Existe hoje em nossos corações um 
desejo crescente de uma experiência 

mais profunda de oração. A maioria de nós 
já não se satisfaz meramente com “dizer ora-
ções”, mas procura novas dimensões na sua 
vida de oração. Procuramos hoje, sobretudo, 
um relacionamento mais estreito e mais pro-
fundo com Deus na oração. Isto é em si mes-
mo uma bênção, e uma bênção rara, porque 
é Deus que está despertando esta fome e esta 
sede em nossos corações.

Uma das novas dimensões de oração é o 
uso das Sagradas Escrituras como a platafor-
ma de lançamento de nossa oração. Esse mé-
todo é chamado, às vezes, de “orar com as Es-
crituras” e é um processo bastante simples.

Para orar com as Escrituras, devemos 
primeiro selecionar uma passagem ou parte 
da Bíblia para nossa reflexão. (Na página 11 
encontra-se o texto para cada dia desta se-
mana.) Em segundo lugar, é necessário que 
estejamos relaxados, numa posição confor-
tável em nosso local costumeiro de oração, 

A oração é uma fome
1ª sEmana
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uma capela, nosso quarto de dormir, nosso 
escritório ou uma cadeira favorita. Em ter-
ceiro lugar, fazer uma pausa para nos cons-
cientizar da presença de Deus, que nos fala 
através de sua palavra. Leia a passagem 
devagar, pensando nas palavras e com voz 
suficientemente alta, para que você mesmo 
possa se ouvir. Finalmente, ore a passagem. 
Deixe que cada palavra, cada frase, cada ex-
pressão penetre na sua alma. Procure tornar-
-se parte da ação ou da cena. Escute, sinta, 
goste, experimente cada detalhe do que está 
acontecendo ou está sendo dito.

Em nossa oração com as Escrituras, de-
vemos ter esta disposição de espírito: “O que 
é que Deus me está dizendo aqui e agora?”.

O convite de Deus
O tema para a oração desta semana é uma 

consideração do convite especial de Deus, 
dirigido a você pessoalmente. Ele está con-
vidando-o para que você se aproxime dele, 
a fim de que ele possa conferir-lhe os seus 
dons, particularmente o dom de sua vida di-
vina – o dom de si mesmo.

Ele nos diz que, para receber os seus 
dons, basta que tenhamos boa vontade de os 
receber e de usá-los. São Paulo nos diz que 
até a nossa salvação é um dom de Deus.
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Primeiro dia – Is 55,1-13
Um convite para a graça.“Venha às águas... 
e à mesa do banquete.”

Segundo dia – Jr 1,4-10
Deus nos chama como chamou o profeta. 
“Antes de formar-te no ventre materno, 
pensei em ti.”

Terceiro dia – Sl 95,1-11
O salmista nos convida a louvar a Deus 
por nos ter chamado para conhecê-lo.

Quarto dia – Mc 6,30-44 
Jesus nos convida:
“Vinde vós, sozinhos, para um lugar apar-
tado e descansai um pouco.”

Quinto dia – Mt 11,28-30
Jesus nos convida a ir ter com ele:
“Vinde a mim todos os que estais afadiga-
dos e sobrecarregados.”

Sexto dia – Ap 3,14-22
Jesus nos convida ao arrependimento:
“Eis que estou à tua porta e bato.”

Sétimo dia – Jo 14,1-15
“Vou preparar-vos um lugar... voltarei no-
vamente e vos levarei comigo.”


