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ORAÇÃO SALESIANA EM TEMPO DE PANDEMIA 

 “LECTIO DIVINA” – NÃO ARDIA O NOSSO CORAÇÃO 

quando ELE NOS FALAVA?  

 

1. Ambiente  
Preparar a Sagrada Escritura, flores e velas 
 

2. PREPARANDO O CORAÇÃO 
Refrão orante: 
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, 
Senhor, somos teus seguidores também (bis) 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor 
de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.  
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

3. Invocando o espírito santo 
Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis (bis) Acendei neles o 
fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face 
da terra (bis) 
 

4. leitura – LECTIO 
O que o texto diz?  
Ler a Palavra de Deus com fé, calma e atenção. 
Atitude: interiorização, silenciar para Deus 

 
Aleluia! (bis)  
“Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos 
explicava as Escrituras” (Lc 24, 32) 
Leitura do Evangelho: Lc 24, 13-35 

 

5. Meditação – meditatio 
O que o texto me diz? 
Refletir: ruminar, aprofundar a Palavra 
Atitude: aplicação à vida pessoal, comunitária, eclesial, mundial... 



Um texto maravilhoso, que eu não me canso de ouvir, ler e explicar. Lucas 24. Os 
discípulos de Emaús. Numa canção que fiz e vocês conhecem, coloquei no refrão 
esse convite insistente dos dois discípulos: “Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já 
vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também”. Bem no domingo da 
ressurreição, dois discípulos voltam para casa, desanimados, entristecidos. Tinham 
todas as informações do que havia acontecido com Jesus na sua paixão e morte em 
Jerusalém e conheciam inclusive os rumores de sua ressurreição. Mas, estavam 
como que cegos, sofrendo pela ausência física de Jesus. A ressurreição não era uma 
nova luz na sua caminhada. A história dos discípulos de Emaús é uma linda 
catequese sobre a ressurreição; uma catequese dirigida aos seguidores de Jesus, 
nas comunidades. O texto tem claramente cinco partes. Poderíamos dar um título a 
cada parte: Caminho, Palavra, Caridade, Ceia Eucarística, Missão. Em cada parte, faz-
se uma catequese sobre a Ressurreição do Senhor. 

Na primeira parte, dois discípulos estão voltando de Jerusalém a Emaús, tristes e 
desanimados. Conversam e discutem entre si. Entra na conversa deles, um 
peregrino, que se mostra interessado no que está acontecendo. Pergunta o que 
aconteceu e escuta o relato deles: o profeta Jesus que eles seguiam morreu e não 
ressuscitou, apesar dos boatos. A catequese aqui é esta: O Senhor ressuscitado 
caminha conosco, interessado em nossos dramas, em nossos problemas. Ele é 
nosso companheiro de viagem. No caminho de sua existência humana, você tem um 
encontro com Jesus ressuscitado. 

Na segunda parte, o peregrino é quem fala, ele relembra as Escrituras, mostrando 
como na vida do Galileu cumpriram-se as promessas e as profecias. A catequese aqui 
é esta: O Senhor ressuscitado ilumina o nosso caminho, a nossa vida, com a Palavra 
Deus. Na Palavra de Deus, você tem um encontro com Jesus ressuscitado. 

Na terceira parte, o peregrino faz que vai passar adiante e eles insistem e o acolhem 
em casa. Acolher significa providenciar água, comida e dormida para aquele 
companheiro de viagem. Acolher o peregrino é um gesto de amor ao irmão que, no 
evangelho, consta na lista dos serviços ao próprio Jesus. A catequese aqui é esta: O 
Senhor ressuscitado tem um encontro marcado conosco no necessitado. Na 
caridade, você tem um encontro com Jesus ressuscitado. 

Na quarta parte, eles põem a mesa e ceiam com o peregrino. Ele toma o pão, dá 
graças, parte o pão e o distribui. Ao partir do pão, gesto próprio da Ceia Pascal, eles 
se dão conta que o peregrino é o próprio Jesus ressuscitado. Ele desaparece. Claro, 
se acreditamos na ressurreição, não precisamos ver Jesus. A catequese aqui é esta: 
O Senhor ressuscitado continua oferecendo sua vida em nosso favor, no memorial 
de sua paixão, na santa Ceia. Na Eucaristia, você tem um encontro com Jesus 
ressuscitado. 

Na quinta parte, eles voltam a Jerusalém, àquela hora da noite mesmo e se 
reintegram à comunidade dos discípulos, de onde tinham se destacado. Lá eles 



recebem o testemunho dos apóstolos de que Jesus ressuscitou. Lá, eles contam a 
história do seu encontro com Jesus na sua volta para Emaús. A catequese aqui é 
esta: O Senhor ressuscitado nos faz testemunhas de sua ressurreição. Na Missão, 
você tem um encontro com Jesus ressuscitado. (P. João Carlos, sdb) 
https://www.padrejoaocarlos.com/?gclid=EAIaIQobChMI_6b4jZT36AIVjYGRCh2ASAF_EAAYASA
AEgIQY_D_BwE 

 

6. contemplação – CONTEMPLATIO 
Ver a realidade com os olhos de Deus 
Sentir a presença de Deus, saboreá-lo 
Atitude: mergulho no mistério de Deus com fé, esperança e amor 

Sem a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, nossa vida fica opaca, sem 
transcendência, sem horizontes. Sem integrar a ressurreição na sua vida ou na sua 
religião, tudo vira tristeza e desencanto. Mas, você pode encontrar o Senhor 
ressuscitado, ou melhor ele vem ao seu encontro, no seu caminho existencial, na 
audição da Palavra de Deus, no serviço da caridade aos sofredores, na Santa 
Eucaristia e no seu Testemunho missionário. (P. João Carlos, sdb) 
https://www.padrejoaocarlos.com/?gclid=EAIaIQobChMI_6b4jZT36AIVjYGRCh2ASAF_EAAYASA
AEgIQY_D_BwE 

 

7. ORAÇÃO – ORATIO 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir do texto, responder às suas interpelações 
Atitudes: louvor, ação de graças, pedido de perdão, súplica 

Senhor Jesus, nossa prece hoje é a dos discípulos de Emaús: “Fica conosco, Senhor. 
É tarde, a noite já vem!”. Sem tua presença de ressuscitado em nosso caminho, 
caminhamos para a noite, para o sem sentido, para o fracasso. Se estiveres conosco, 
o nosso caminho se ilumina, a Palavra santa que ouvimos enche-se de sentido, o 
serviço aos pobres enche o nosso coração de alegria. Pela tua ressurreição, por tua 
presença ao nosso lado, a celebração da Santa Missa é verdadeira comunhão com o 
teu sacrifício redentor e a Missão sai reforçada pelo nosso testemunho. Fica 
conosco, Senhor! Amém. (P. João Carlos, sdb) 
https://www.padrejoaocarlos.com/?gclid=EAIaIQobChMI_6b4jZT36AIVjYGRCh2ASAF_EAAYASA
AEgIQY_D_BwE 

 
Refrão orante: 
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus 
seguidores também (bis) 
 
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou... Pai 
Nosso. 
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8. COM MARIA 
Ato de Entrega a Maria Auxiliadora 
Ó Maria Auxiliadora, como nosso pai Dom Bosco fez com os jovens do oratório de 
Valdocco, por ocasião da cólera, nós também, em um mundo afetado pela pandemia 
de Coronavírus, desejamos, como família salesiana, expressar nossa entrega filial a 
teu coração materno. Conforta os doentes e suas famílias. Apoia os médicos e 
profissionais de saúde. Ajuda todos os membros da sociedade e os governantes. 
Acolhe a todos que morreram desta pandemia. Acima de tudo renova, em cada um 
de nós, em nossas comunidades e nossas famílias, a fé em teu Filho Jesus, morto e 
ressuscitado. Fazendo nossas as palavras de Dom Bosco, Te dizemos: 
Ó Maria, Virgem poderosa; Tu grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio 
maravilhoso dos cristãos. Tu, terrível como exército ordenado em batalha. Tu, que só 
destruíste toda heresia em todo o mundo: nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas 
nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da morte, acolhe a nossa alma no 
paraíso. Amém.  

 

9. Boa Noite 
Um outro salesiano diz uma palavra de ‘boa noite’ 
Peça a bênção a seus pais, ou avós ou pessoas mais velhas que você. Deseje Boa noite.  
Respeite um silêncio orante em família. 
 
 

 

LIVE, sexta-feira, 24/04 às 21h 

salesianosne 
 

 


