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APRESENTAÇÃO
Caros irmãos e irmãs,

Equipe Diocesana para os Círculos Bíblicos
Praça Eurico Salles, 10 – Centro

Atílio Vivacqua – ES
 refletindodiocesano@gmail.com

Tiragem: 33.500 Cartilhas

Segue neste escrito a cartilha REFLETINDO 240. Ela contém sete roteiros 
de reflexão e oração, a serem feitos individualmente ou em família. 
Optamos por um encontro meditativo e orante com a Palavra de Deus. 
É uma edição especial do nosso trabalho, feita para esse tempo de 
distanciamento social.

O distanciamento social não pode nos distanciar da Palavra 
de Deus. Este roteiro quer colaborar para manter vivo o nosso 
contato com ela.

Que o Espírito Santo conduza nossa reflexão. 

Com saudações fraternas.

 Pe. João Batista Maroni    
p/ Equipe Diocesana de Círculos Bíblicos. 
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Preparando o Ambiente

Oração Inicial

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada)

HINO INTRODUTÓRIO 
• A noite escura apaga / da treva toda a cor. / Juiz dos corações, / a 

vós nosso louvor. 
• As trevas expulsai / do nosso interior. / Felizes exultemos / à luz do 

vosso amor.
• A vós, ó /Cristo, a glória / e a vós, ó Pai, também, / com vosso Santo 

Espírito / agora e sempre. / Amém.

BREVE RECORDAÇÃO DA VIDA
Em vista do distanciamento social, editamos esse roteiro de reflexão com 
o título “Encontro com a Palavra de Deus em tempo de pandemia”. 
Esse e os outros roteiros  que seguem são apropriados para a meditação 
individual ou em família. O isolamento social não pode nos distanciar da 
Palavra. Em contato com a Palavra de Deus estaremos em contato com os 
irmãos dos círculos bíblicos e com todos os que lutam na superação da 
pandemia. Que possamos tirar um bom proveito dessa nova experiência 
de fé. 

PRIMEIRO ENCONTRO

DE 12 A 18 DE JULHO DE 2020

MARCOS 4, 35-41

LEVANTOU-SE UM GRANDE TEMPORAL
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MARCOS 4, 35-41 (Leitura pausada do texto)

• Onde acontece essa passagem? Quem são as pessoas que dela 
participam? Quantos são? O que acontece com eles? Tente fa-
miliarizar-se com as pessoas que fazem parte dela e com o am-
biente onde ela acontece. (pausa para meditação)

• Coloque-se dentro do barco, como um dos tripulantes. Qual 
sentimento lhe passa no corpo, na mente e no coração? (pausa 
para meditação)

• Coloque-se como um daqueles que acordam Jesus, o vê re-
preendendo o vento  e escute ele dizer: Por que são tão me-
drosos? Ainda não tendes fé? Entre em contato com seus medos.  
(pausa para meditação)

• Diante do que você meditou, expresse a Deus sua prece de 
agradecimento,  louvor e  pedido.

• O que muda em sua vida com essa meditação da Palavra de 
Deus?

APROFUNDANDO A REFLEXÃO 
(Trecho da homilia do papa Francisco, no Momento extraordinário de ora-
ção em tempo de epidemia, Praça São Pedro, Roma, em 27/03/2020)

• “O início da fé é reconhecer-se necessitado da salvação. Não so-
mos autossuficientes, sozinhos afundamos: Precisamos do Senhor 
como os antigos navegadores, precisavam das estrelas. 

• Convidemos  Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-
-lhe os nossos medos, para que Ele os vença. Com ele a bordo, 
experimentaremos – como os discípulos - que não há naufrágio. A 
força de Deus e a de fazer resultar em bem tudo o que nos aconte-
ce, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, por-
que, com Deus, a vida não morre jamais”.  

A Palavra de Deus
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PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

Oração Final
“Senhor, abençoa o mundo. / Dá saúde aos corpos e conforto aos cora-
ções! / Pedes-nos para não ter medo; a nossa fé, porém, é fraca e sentimo-
-nos temerosos. / Mas, Tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. 
/ Continue a repetir-nos: não tenhais medo!. / E nós, juntamente com Pe-
dro, /  confiamos-Te todas as nossas preocupações, porque Tu tens cuidado 
de nós. Amém! (Papa Francisco)

• Dia 16, quinta-feira – Festividade de Nossa Senhora do Carmo. 
Reze o terço.
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Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

Preparando o Ambiente

SEGUNDO ENCONTRO

DE 19 A 25 DE JULHO DE 2020

MATEUS 11, 25-30

DAI DESCANSO AO CANSADO

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada)

SALMO 85
• Ó Senhor, vós sois bom e clemente, / sois perdão para quem vos 

invoca. / Escutai, ó Senhor, minha prece, / o lamento da minha 
oração. 

• As nações que criastes virão / adorar e louvar vosso nome. / Sois 
tão grande e fazeis maravilhas: / vós somente sois Deus e Senor!

• Vós, porém sois clemente e fiel, / sois amor, paciência e perdão. / 
Tende pena e olhar para mim! / Confirmai com vigor vosso servo. 

BREVE RECODAÇÃO DA VIDA
Continuamos cumprindo o distanciamento social em vista da preserva-
ção da nossa saúde e da saúde das outras pessoas. Mas não estamos iso-
lados da Palavra de Deus. Ela nos oferece o conforto do Senhor, e nos  
aproxima dos irmãos. Que eu possa aproveitar o máximo possível desta 
reflexão. Obrigado, Senhor! 

Oração Inicial
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MATEUS 11, 25-30 (Leitura pausada do texto)

• O que acontece nessa passagem? Quem são as pessoas que 
dela participam?  Com quem Jesus está dialogando? (pausa 
para meditação) 

• O que esse diálogo de Jesus com o Pai diz a você? (pausa para 
meditação)

• Qual é a oração de louvor e pedido que vem agora em seu 
coração? Coloque seus pesos e seus fardos diante do Senhor. 
(eleve a Deus essa oração)

• O que pode mudar em sua vida depois desse contato com a 
Palavra de Deus?

 
APROFUNDANDO A REFLEXÃO

• Jesus louva ao Pai por revelar seus segredos aos pequeninos. O 
Pai de Jesus e nosso Pai é aquele que revela suas confidências aos 
simples e pequenos. Os simples e os humildes são os confidentes 
de Deus. 

• Jesus convida a ir a Ele os cansados e os fatigados. Nele está o des-
canso das nossas fadigas e inquietudes. Paz esteja conosco. Não 
devemos dar lugar ao desânimo. Os propósitos de Deus a nosso 
respeito, e os seus métodos de realizar esses propósitos são infini-
tamente sábios. Confiemos.  

 
PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

(Do livro Mananciais no Deserto) 

• Minha alma, esta noite, repousa tranquila: Tormentas estalam, nos 
mundos de Deus. / Nos mundos de Deus, e não teus. / Fica em paz. 

• Minha alma, esta noite, repousa sem medo: os braços de Deus 

A Palavra de Deus

Oração Final
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conterá o tentador. / Os braços de Deus, não o teu. / Fica em paz. 

• Minha alma, esta noite, repousa confiante: do seio de Deus vem 
consolo ao que chora. / Do seio de Deus, não de ti. / Fica em paz.

• Minha alma, esta noite, descansa tranquila: o amor do teu Deus é 
constante e não muda. / O amor do teu  Deus, não o teu. / Fica em 
paz.  

• Dia 25, sábado - Festividade de São Tiago (maior)
• Dia 26, domingo - Memória de São Joaquim e Santana.
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Preparando o Ambiente

TERCEIRO ENCONTRO

DE 26 DE JULHO A 01 AGOSTO DE 2020

LUCAS 10, 38-42

AQUIETAI-VOS

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada)

SALMO 33
• Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, / seu louvor estará sem-

pre em minha boca. / Minha alma se gloria no Senhor, / que ou-
çam os humildes e se alegrem!

• Comigo engrandeceu ao Senhor Deus, / exaltemos todos juntos 
o seu nome! / Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, / e de 
todos os temores me livrou.

• Contemplai a sua face e alegrai-vos, / o vosso rosto não se cubra 
de vergona! / Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, / e o Senhor o 
libertou de toda angústia. 

BREVE RECODAÇÃO DA VIDA
Queremos estar sempre próximos ao Senhor e ouvir sua Palavra. O Se-
nhor nos fala pelas obras de sua criação e pelas santas Escrituras. Dia 29 
de julho, quinta feira, comemoramos a memória de santa Marta, aquela 
que foi chamada por Jesus a deixar os afazeres da casa para ouvir sua 
palavra.

Oração Inicial
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LUCAS 10, 38-42 (Leitura pausada do texto)

• O que de fato aconteceu nesta passagem do Evangelho? Quem 
foram as pessoas que fizeram parte desse acontecimento? 
Onde foi que ocorreu essa passagem? Qual foi a reação de Je-
sus? (pausa para meditação)

• Procure colocar-se na casa de Marta e Maria. Com qual das 
duas você se parece? O que Jesus está dizendo a você? (pausa 
para meditação)

• O que você vai dizer ao Senhor? Qual é a sua oração a ele? 
(pausa para meditação)

• O que essa Palavra de Deus faz mudar em sua vida? (pausa 
para meditação)

APROFUNDANDO A REFLEXÃ0 
(do livro Mananciais no Deserto)

“Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre as suas cabeças. 
Parando eles, abaixaram as asas” (Ez. 1,25)

O que é este abaixar de asas? Muitas vezes as pessoas dizem: “Como é que 
se ouve a voz do Senhor?” Aqui está o segredo. Eles paravam a abaixavam 
as asas. 

Todos nós já vimos um passarinho adejando as asas; embora parado, suas 
asas continuam bulindo. Mas aqui lemos que aqueles seres pararam a 
abaixaram as asas. 

Algumas vezes, quando nos ajoelhamos diante de Deus, temos a sensa-
ção de um adejar em nosso espírito. Não ficamos realmente quietos na 
Sua presença. 

Uma pessoa amiga falou-me, há alguns dias, de um assunto sobre o qual 
tinha orado. “Mas”, disse ela, “não esperei até a resposta chegar”. 

Ela não soube conservar-se quieta para ouvi-Lo falar, mas desistiu de es-
perar e tomou suas próprias providências. O resultado foi desastroso e 

A Palavra de Deus
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ela depois teve de voltar atrás. Ah, quanta energia desperdiçada! Quanto 
tempo perdido por não deixarmos de agitar o nosso espírito e não per-
manecermos bem quietos diante dEle! Oh, a calma, o descanso, a paz que 
nos vêm quando esperamos na Sua presença até ouvirmos a Sua resposta. 

Então, ah, então podemos sair imediatamente, sem nenhuma hesitação, 
e seguir avante na direção que o Espírito nos indicar. (Ez 1.1.20) 

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

Oração Final
Ó Deus, inflame o nosso coração do desejo de escutar vossa Palavra. Que 
por ela sejamos orientados e fortificados em todos os momentos e situa-
ções. Que Jesus, a Palavra encarnada no seio de Maria,  seja a razão maior 
do nosso ser e do nosso existir. Amém!  



13

Preparando o Ambiente

QUARTO ENCONTRO

DE 02 A 08 DE AGOSTO DE 2020

ROMANOS 8, 26-27

O ESPÍRITO SOCORRE NOSSA FRAQUEZA

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada)

SALMO 103
• Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu Senhor, 

como sois grande! / Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! 
/ Encheu-se a terra com as vossas criaturas!

• Se tirais o seu respiro, elas perecem / e voltam para o pó de onde 
vieram. / Enviais o vosso espírito e renascem / e da terra toda a 
face renovais. 

• Que a glória do Senhor perdure sempre, / e alegre-se o Senhor em 
suas obras! / Hoje seja-lhe agradável o meu canto, / pois o Senhor 
é a minha grande alegria!

BREVE RECODAÇÃO DA VIDA
O Espírito Santo nos revela os segredos de Deus contidos em sua Palavra. 
Ele abre o nosso entendimento e predispõe a nossa vontade para que 

Oração Inicial
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ela deseje a vontade de Deus. Ele nos ensina a falar com Deus, a pedir, a 
louvar e agradecer. Que ilumine essa meditação.   

ROMANOS 8, 26-27 (Leitura pausada do texto)

• O que Paulo nesta carta está dizendo sobre o Espírito? (pausa para 
meditação)

• O que esta palavra de Paulo sobre o Espírito está dizendo a mim? 
(pausa para meditação)

• O que o Espírito me faz dizer a Deus?

• Em que sentido essa palavra ajuda aperfeiçoar a minha oração?

APROFUNDANDO A REFLEXÃ0 
(Do livro Mananciais no Deserto)

O Senhor é quem nos transmite a energia de caráter que faz com que tudo 
em nossa vida se realize com propósito e firmeza. Somos “fortalecidos com 
poder mediante o Seu Espírito no homem interior”. E a força é contínua; 
ele nos manda reservas de poder que nunca poderemos esgotar. 

“A tua força será como os teus dias” - força de vontade, força de afeto, for-
ça de julgamento, força de ideais e realizações.

“O Senhor é a minha força” para prosseguir. Ele nos dá poder para enfren-
tarmos a rotina do dia a dia; para seguirmos pelo trilho longo que parece 
não oferecer mudança; para atravessar os longos períodos da vida que 
não oferecem nenhuma surpresa agradável e que deprimem o espírito 
pela enfadonha monotonia.

“O Senhor é a minha força” para subir. Ele é para mim o poder que me 
capacita a escalar sem temor o monte da dificuldade.

“O Senhor é a minha força” para descer. É quando deixamos os lugares 
altos onde o vento e o sol nos circundavam, e começamos a descer ao 
vale até às regiões mais abafadas, que o coração tende a desfalecer. Certa 
vez,  um homem que aos poucos estava perdendo a sua energia física, 
lamentou dizendo: “ É esta descida que me consome!”

A Palavra de Deus
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“O Senhor e a minha força” para estar quieto. E como é difícil estar quie-
to! Inclusive, quando enfrentamos situações em que somos obrigados a 
permanecer quietos, costumamos nos queixar dizendo: “Ah, se ao menos 
eu pudesse fazer alguma coisa!”

Uma dura prova para a mãe que vê um filho doente, é ficar a seu lado 
sem poder fazer nada. Mas não fazer nada, simplesmente ficar quieto e 
esperar, requer muitíssima energia. “O Senhor é a minha força”. A nossa 
capacidade vem de Deus. 

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

Oração Final
Ó Deus que, pelo mistério do vosso Pentecostes, santificai a vossa Igreja 
inteira, em todos os povos e nações, / derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito /santo, / e realizai agora no coração dos vos-
sos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. 
/ Por Cristo, nosso Senhor.
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Preparando o Ambiente

QUINTO ENCONTRO

DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2020

ROMANOS 8, 35-39

QUEM NOS SEPARARÁ DO AMOR DE CRISTO?

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada)

SALMO  22/23

• O Senhor é o pastor que me conduz; / não me falta coisa alguma. 
/ Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. / 
Para as águas repousantes me encaminha, / e restaura as minhas 
forças. 

• Ele me guia no caminho mais seguro, / pela honra do seu nome. / 
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, / nenhum mal eu teme-
rei, /estais comigo com bastão e com cajado, / eles me dão segu-
rança.

• Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo; / com 
óleo vós ungis minha cabeça, / e o meu cálice transborda.

• Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida; / 
e na casa do Senhor, habitarei pelos séculos infinitos. 

Oração Inicial
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BREVE RECODAÇÃO DA VIDA
Neste tempo de fragilidades e incertezas o amor de Cristo vem em nosso 
socorro. Só nele encontramos a segurança e a paz em meio às turbulências 
da vida. 

ROMANOS 8, 35-39 (Leitura pausada do texto)

• O que São Paulo diz aos romanos sobre o amor de Cristo? (pau-
sa para meditação)

•  O que essa afirmativa de São Paulo diz pra mim? (pausa para 
meditação)

• O que essa afirmativa de São Paulo me faz dizer a Deus? (pausa 
para meditação)

• O que a certeza do amor de Cristo muda em minha vida? (pau-
sa para meditação)

 
APROFUNDANDO A REFLEXÃO  

(Do livro “Mananciais no Deserto”)

 Coração frágil, não tenha medo, / seu Salvador disse:
 “Não temas, eu sou contigo  “Seja onde for”.

E mais andamos com o nosso Mestre na vida aqui
Mais conhecemos: “Filho, não temas, Eu te remi”

Seu Deus é justo: seu Deus é santo; / seu Deus é amor.
Seu Deus é sábio, é onipotente: / Ele é o SENHOR. 

Por isso agora, deite e descanse nas mãos de Deus.
São mãos feridas e tudo regem: você e os céus.  

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

A Palavra de Deus
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(José Tolentino de Mendonça)
Rezo neste dia o teu amor, ó Deus. / O teu amor que nos aceita por inteiro, 
que abraça o que somos e o que não somos; o que nós fomos e o que 
nos tornamos. / O teu amor que ama as nossas possibilidades infinitas e 
indefinidas;  os nossos desabrochares esperançosos, e as nossas quedas 
frustrantes;  as nossas liberdades insensatas e a nossa timidez hesitante. 
/ O teu amor ensina-nos a confiança e continuamente relança a nossa 
história. 

• Neste domingo, 16 de agosto, celebraremos a solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora. Reze o terço.

Oração Final
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Preparando o Ambiente

SEXTO ENCONTRO

DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2020

SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO 
DE NOSSA SENHORA

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada)

SALMO 44
• As filhas de reis vêm ao seu encontro, / e à vossa direita se encon-

tra a rainha, / com veste esplendente de ouro de Ofir.

• Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei vosso povo e a casa 
paterna! / que o Rei se encante com vossa beleza! / Prestai-lhe ho-
menagem: é vosso Senhor!

• Entre cantos de festa e com grande alegria, / ingressam, então, no 
palácio real.     

BREVE RECODAÇÃO DA VIDA
A Igreja,  neste domingo que passou,  celebrou a solenidade da “Assunção 
de Nossa Senhora”. Esta solenidade deve inspirar toda nossa semana. Ma-
ria é exemplo de fé e de verdadeira discípula do Senhor.  

Oração Inicial
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LUCAS 1, 39-56 (Leitura pausada do texto)

• Quais foram as palavras que Maria e Isabel dirigiram uma à 
outra? Qual foi a palavra que Maria dirigiu a Deus quando Isa-
bel lhe saudou? (pausa para meditação)

• O que Deus quer me dizer diante com a atitude e as palavras 
dessas duas mulheres? (pausa para meditação)

•  O que vou dizer a Deus, diante de mais essa rica passagem do 
Evangelho? (pausa para meditação)

• O que essa meditação faz mudar em minha vida? (pausa para 
meditação)

APROFUNDANDO A REFLEXÃO
Maria, glorificada na Assunção, é a criatura que atingiu a plenitude da sal-
vação, até a transfiguração do corpo. É a mulher vestida de sol e coroada 
de doze estrelas. É a mãe que nos espera e nos convida a caminhar para 
o /reino de Deus. 

Maria, assunta ao céu é a garantia de que o homem todo se salva, de que 
os corpos ressurgirão. Para o cristão, a salvação é a ressurreição dos cor-
pos, um mundo novo e a terra nova. 

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

A Palavra de Deus

Oração Final
Deus eterno e todo poderoso, que elevastes à glória do céu em corpo e 
alma a imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos 
às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
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SÉTIMO ENCONTRO

DE 23 A 29 DE AGOSTO DE 2020

CÂNTICO DOS CÂNTICOS 2, 8-14

EIS QUE O INVERNO ESTÁ PASSANDO

Preparando o Ambiente
Preparar um pequeno  altar forrado com um toalha, na sala ou no quarto - a 
Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção 
da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada) 

INTRODUÇÃO À ORAÇÃO E MEDITAÇÃO
Deixa que a respiração profunda do teu ser aconteça. Só isso. Não inter-
rogues nem busques. Deixa que seja Deus a procurar-te. Não caminhes. 
Deus virá ao teu encontro. Não procures contemplar. Permite, antes, que 
Deus te contemple. Não rezes. Deixa que, em silêncio, ele reze o que tu és. 

(Do livro “Um Deus que dança” - itinerários para a oração. José Tolentino de 
Mendonça - adaptado)

Oração Inicial

A Palavra de Deus
CÂNTICO DOS CÂNTICOS 2, 8-14 (Leitura pausada do texto)

MEDITANDO, REFLETINDO E REZANDO A PALAVRA DE DEUS. 
O amado diz à amada, que é a nossa alma, o nosso íntimo: “deixa-me ver 



22

o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. Pois a tua voz é doce e o teu rosto, 
encantador”.  Medita nestas palavras. Não apenas tu que tens sede e de-
sejo de Deus. Deus deseja a tua presença. Corre de mil maneiras ao teu 
encontro. Encanta-se contigo.

Permite que Deus veja mesmo o teu rosto. Deixa Deus revelar ao teu rosto 
beleza e a paz que sozinho não consegues ver. 

Volta interiormente à memória do poema dos Cânticos dos Cânticos. E ago-
ra, de olhos fechados, envolve todos os teus sentidos na oração: escuta o ru-
mor de Deus que vem; vê como dentro de ti tudo se transforma com a sua 
chegada; tareia a sua presença, sente o cheiro do perfume que ele espalha; 
saboreie a doçura, apenas. 

Levanta agora para Deus o teu olhar. E mesmo sem ver, contempla. Dirige 
para Deus a tua prece. E mesmo sem palavras, fala. Estende para Deus as 
tuas mãos. E sem nada prender, toca. Abre para Deus o teu ouvido. E es-
cuta o que ele te diz neste silêncio. Alimenta-te agora de Deus. E saboreie 
o que ultrapassa todo o sabor.  Conclua esse tempo  oração e intimidade 
com  Deus, dizendo: 

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI



branco




