
A Palavra chama 
    dentro das pessoais 
    resistências              
Na companhia de Jeremias: 
           chamados a crescer na virtude da Humildade

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/pCGVke8Pv6I

Leitura do Livro de Jeremias  1,4-12
Recebi a palavra de Javé que me dizia: “Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conhe-
ci; antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações”. Mas 
eu respondi: “Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem”. Javé, 
porém, me disse: “Não diga ‘sou jovem’, porque você irá para aqueles 
a quem eu o mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não te-
nha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo - oráculo 
de Javé”.
Então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: 
“Veja: estou colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu es-
tabeleço você sobre nações e reinos, para arrancar e arrasar, para 
demolir e destruir, para construir e plantar”. 
Javé está vigilante - Javé me dirigiu a palavra: “O que você está 
vendo, Jere mias?” Respondi: “Estou vendo um ramo de amendoei-
ra”. Javé continuou: “Você viu bem, Jeremias, porque eu estou vi-
giando para cumprir a minha palavra”. 
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https://youtu.be/pCGVke8Pv6I 


Pontos para a reflexão. 
Renata Escalari Quintiliano - Instituto Nossa Senhora da Anunciação (Anunciatinas)

Nesta passagem, vemos o chamado do Profeta Jeremias. Escolhido no ventre de sua 
mãe, o profeta deveria ser a voz de Deus no meio de uma geração que não queria dar 
ouvidos a Deus. 
Ainda criança ao ouvir o chamado, o profeta se sente incapaz de realiza-lo, como na 
maioria de nós. Contudo, o Senhor Deus que chama é o mesmo que capacita e prome-
te que estará com o seu servo. 
Conosco, não é diferente, normalmente o Senhor nos chama para realizar tarefas mui-
to maiores do que nós. Nisto sua glória é revelada. Se o poder de Deus está conosco, 
somos capazes de realizar qualquer coisa.  
Aquele que nos chama não nos deixa sozinhos, ele sempre está vigiando sobre nós, 
como o ramo de amendoeira, que é a primeira árvore que floresce, e por isso é consi-
derada a árvore que vigia, pois, quando ela começa a florescer sabemos que a prima-
vera está chegando. 
Jeremias deveria anunciar ao povo que uma grande ameaça estava vindo do norte con-
tra Judá e Jerusalém. Porém, o seu grande desafio era convencer o povo disto. 
O nosso maior desafio, é sem dúvida fazer com que as pessoas nos escutem, se conven-
çam daquilo que estamos  falando. Muitos não irão acreditar e zombarão de nós. Como 
aconteceu com Jesus em sua cidade natal, não deram ouvidos á sua palavra, nos seus 
ensinamentos, por isso não realizou muitos milagres ali. 
Como diz o ditado: “Santo de casa não faz milagre”. 
Na nossa missão, a qual o Senhor confiou a cada um de nós, vamos ouvir essa frase, 
porém, não podemos deixar nos abater, fraquejar na fé, ter medo, pois o Senhor nos 
envia  o Espírito Santo, para nos guiar, nos conduzir, nos dar coragem, força para en-
frentarmos os desafios e dificuldades que teremos pela frente. 
Não podemos nos esquecer que através do Santo Batismo, que todos nós recebemos, 
fomos infundidos pelo poder do Espírito Santo, e fazemos parte do sacerdócio Santo 
de Cristo, onde recebemos a missão de sermos profetas, reis e sacerdotes. Todo o cris-
tão que recebe o Batismo tem a missão de profetizar, não podemos ser os mesmos, 
sabemos que Deus estará conosco sempre, eis a promessa que ele nos deixou: “Eis que 
estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. (Mt 28,20)

Assista ao vídeo com a reflexão integral  https://youtu.be/INDB5fZ32Do

Pensamento do Bem-aventurado Tiago Alberione 
extraido do livro “A mão de Deus sobre nós”

«É preciso que nos dobremos amorosamente ao querer de Deus, porque este é só 
e sempre o nosso bem! Este “faça-se a tua vontade” é a alegria completa e a plena 
prudência! Toda santidade consiste no compreender a divina Sabedoria e no inces-
sante “Fiat” (faça-se). 
O Senhor vai acendendo luzes á medida que precisamos delas. Não acende todas de 
uma vez, quando ainda não são necessárias; não desperdiça luz, mas ilumina
sempre no momento oportuno. Confiemos em Deus! Ele é sempre Pai!».

https://youtu.be/INDB5fZ32Do


 

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 do profeta Jeremias.
• 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
Luiz Alexandre Solano Rossi, Nos passos do profeta Jeremias. Ed. Paulus

Carlos Mesters, O profeta Jeremias: um homem apaixonado. Ed. Paulus

Luiz Alexandre Solano Rossi, Como ler o livro de Jeremias. Ed. Paulus

Marcelo Barros, Dom Helder Câmara. Profeta para os nossos dias. Ed. Paulus



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.  


