
Um Deus que sempre
           Vê, chama e envia              
Na companhia de Moisés: 
           chamados a crescer na CONFIANÇA na missão recebida

Iniciemos nossa oração trazendo presente a Trindade Santa

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade Santíssima 
– Pai, Filho, Espírito Santo – presente e atuante na Igreja 

e na profundidade do meu ser, eu vos adoro, amo e agradeço.
 

Intenção do mês

Para que, sejamos sensíveis à voz de Deus que, hoje, nos chama e envia

Invoque o Espírito Santo para que ilumine sua mente, 
vontade e sentidos e seja seu guia neste tempo de oração. 

Canto para preparar o coração  https://youtu.be/fPq_8N-maSA

Leitura do Livro do Êxodo 3,1-12
Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um 
dia, o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Se-
nhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, 
mas não se consumia, e disse consigo: “Vou aproximar-me 
desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se 
consome”. O Senhor viu que Moisés se aproximava para ob-
servar e chamou-o do meio da sarça dizendo: “Moisés! Moi-
sés!” Ele respondeu: “Aqui estou”. E Deus disse: “Não te apro-
ximes! Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é 
uma terra santa”. E acrescentou: “Eu sou o Deus de teus pais, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó”. Moisés 
cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor lhe dis-
se: “Eu vi a opressão de meu povo no Egito, ouvi o grito de 
aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus 
sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e 
fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra 
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https://youtu.be/fPq_8N-maSA


onde corre leite e mel: para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos fereseus, 
dos heveus e dos jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os 
egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao Faraó, para que faças sair do Egito o 
meu povo, os filhos de Israel”. E Moisés disse a Deus: “Quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair 
os filhos de Israel do Egito?”. Deus lhe disse: “Eu estarei contigo; e este será o sinal de que fui eu 
que te enviei: quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha”».

Pontos para a reflexão. 
Ir. Aneti Neumann - Irmãs de Jesus Bom Pastor (Pastorinhas)

Podemos olhar a beleza do VER de Deus no contexto em que Moisés se encontra.
Ele está realizando sua missão de pastoreio (seu trabalho) e na montanha se depara 
com um Deus Presente à natureza que se revela de maneira misteriosa à compreensão 
humana.
 

Deus VÊ e OUVE o clamor do povo oprimido, conhece seu sofrimento e desce para li-
bertá-lo e conduzi-lo a terra onde corre leite e mel.
 

Deus CHAMA E ENVIA Moisés ao Faraó para libertar os Israelitas. Eles são o povo de 
Deus e Ele quer libertá-los da escravidão.
 

Moisés sente-se incapaz, mas Deus lhe diz: “Eu estou com você! Você não está só, vai!”. 
E assim, confiante, Moisés se lança no desafio da Missão. 
 

Deus dá a segurança de alcançar o objetivo: “Vocês vão servir a Deus na montanha” 
(lugar mais perto de Deus).
 .

É claro para nós também o convite a deixar-se conduzir pelo próprio Deus, somos só 
instrumento em sua mão. 

O Bem-aventurado Padre Tiago Alberione, fundador de nós Irmãs Pastorinhas e de 
toda a Família Paulina, tinha bem claro ser instrumento na mão de Deus. Ele dizia: “Sou 
a caneta na mão Deus, Ele é quem realiza a obra”. 

Diante desse bonito texto da experiência de Moisés podemos nos questionarmos: 
• Quando paramos para refletir e rezar esta realidade de Deus que chama e envia os 

nossos pais na fé, o que nos vem à mente e ao coração?

• Na realidade em que vivemos hoje, neste tempo especial, diferente de tudo o que 
poderíamos imaginar, quais são os sinais que mais clamam aos nossos olhos, ouvi-
dos e corações?

• Qual é o chamado de Deus, hoje, para cada um/a de nós? 

• Quais são os solos sagrados que habitamos nos dias de hoje? 

• Somos capazes de escutar a voz de Deus mesmo diante de tantas vozes contrárias?

É o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó e de Moisés, que continua a nos chamar em 
nosso deserto, hoje. Ele, que conhece nosso coração, saberá muito bem acolher e ilu-
minar a nossa realidade pessoal e comunitária. 
Assista ao vídeo com a reflexão integral  https://youtu.be/NooHqvwIpKg

 https://youtu.be/NooHqvwIpKg
https://youtu.be/NooHqvwIpKg


Pensamento do Bem-aventurado Tiago Alberione

“Quando há fé, pouco a pouco, mais cedo ou mais tarde, nos colocamos 
no caminho certo, no caminho que certamente conduz ao céu. 
E então continuemos nesse caminho com coragem e confiança na graça do Senhor.
Neste tempo rezar mais pelas vocações. 
Rezar para que todos os chamados respondam ao chamado”. 

Tempo de silêncio para deixar o Senhor falar
• O que o texto diz para mim, para minha comunidade, minha família?
• Confronto a minha vida com a experiência dos discípulos.
• Falo com Jesus com palavras que expressam o que sinto no coração. 

Oração Final
Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade,

 viestes do Pai para ser nosso Mestre e nos ensinar seu caminho na verdade: 
Vida e Espírito são as “palavras” que nos destes.

Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus e suas incompreensíveis riquezas.
Mostrai-nos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, 

que em vós estão guardados.
Fazei com que a Palavra habite nossa vida, e ilumine nossos passos.

Fazei com que a Palavra se espalhe rapidamente 
e chegue até os confins da terra.

Maria Rainha dos Apóstolos e os santos Pedro e Paulo 
sejam nosso exemplo, inspiração e guia. Amém.

(Oração do Ano Bíblico da Família Paulina)

Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, tende piedade de nós.
Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 
São Paulo apóstolo, rogai por nós.

Para aprofundar
Henrique Soares da Costa, A caminho da Terra Prometida. Um percurso espiritual com o Livro do Êxodo. Ed. Paulus

Leonardo A. Fernandes, Matthias Grenzer, Êxodo - Caminho de aprendizado rumo à liberdade. Ed. Paulinas

Valmor da Silva, Deus ouve o clamor do povo. Teologia do êxodo. Ed. Paulinas

Euclides M. Balancin, Ivo Storniolo, Como ler o livro do Êxodo O caminho para a liberdade. Ed. Paulus

Tanguy Marie Pouliquen,  A confiança faz milagres: Refllexões a partir dos escritos de Santa       
                                              Teresa de Lisieux. Ed. Ave Maria



EU SOU O CAMINHO
 A VERDADE E A VIDA (Jo 14,6) 

Uma proposta de  MÉTODO para a oração

Padre Tiago Alberione, Fundador da Família Paulina e portanto de nós, ir-
mãs Apostolinas, inspirou-se em Jo 14,6 para desenvolver a Espiritualidade 
Paulina, tendo como centro Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida  para 
viver Jesus Cristo como o viveu são Paulo e sob o olhar de Maria Rainha dos 
Apóstolos.
Ao se referir à mística que nutre a Família Paulina, Padre Alberione  a tratava 
como a espiruitualidade da integralidade, que contempla a Jesus todo, e trata 
de entregar a totalidade de Cristo ao todo da pessoa humana. Desta intuição 
deriva um método que envolve a totalidade da pessoa: mente, vontade, co-
ração, forças físicas.
 

Para viver os tempos de oração segundo o 

 MÉTODO PAULINO
•	 Escolher um lugar para a oração que favoreça a escuta de Deus.
•	 Pedir com confiança e insistência ao Espírito Santo as disposições para que 

possamos nos colocar em sintonia com Deus, que nos conhece.
•	 Apresentar a Deus o desejo que carrego no coração para estabelecer o en-

contro pessoal com Ele.
•	 Orar em união com a intenção proposta para esta primeira semana.
•	 Ao concluir a oração é bom agradecer ao Senhor pela experiência feita, con-

fiando-nos a Maria, a são Paulo ou a um santo de devoção. 

PASSOS para o tempo de encontro com Jesus

Encontro da MENTE com Jesus que se apresenta como VERDADE
•	 Ler o texto bíblico do Evangelho; ler de novo. 
•	 Procurar entender o que o Senhor nos quer comunicar (por ex.: O 

que este texto nos diz do amor de Deus? Como Jesus viveu isso?)

Encontro da VONTADE com Jesus que se propõe como CAMINHO
•	 Confrontar a própria vida com o que lemos no Evangelho (por ex.: 

como estamos vivendo isso no dia a dia?).
•	 Ver bem se estamos de fato caminhando com Jesus ou se estamos 

indo por outro caminho. Neste caso, pedir perdão.

Encontro do CORAÇÃO com Jesus que se doa a nós como VIDA
•	 Deixar-se interpelar (vida e história pessoal) por aquilo que ouvimos 

do Senhor. 
•	 Falar com Jesus com palavras que expressam o que sentimos no nos-

so coração.  


