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Apresentação
O dia 05 de novembro é uma data muito especial, porque neste dia comemoramos em todo o mundo a Festa de todos os Santos e Beatos da Companhia de Jesus.
Esta é uma ocasião oportuna para nos unirmos em oração pelas Vocações Jesuítas,
agradecendo pela vida doada de tantos jesuítas padres e irmãos e pedindo a Deus
que chame mais jovens que desejem, como Inácio, estarem sempre atentos a responder às necessidades mais urgentes da Igreja e da realidade que nos cerca.
Para estarmos em sintonia, o Programa MAGIS Brasil oferece a proposta do
Tríduo de Oração pelas Vocações Jesuítas 2020. Cada um de suas casas, rezando individualmente ou reunindo grupos através das plataformas virtuais, vamos
juntos celebrar a alegria e a disponibilidade próprias dos Companheiros de Jesus e pedir a Deus para que envie novos companheiros para em tudo amarem
e servirem na Companhia.
Os roteiros aqui sugeridos estão inspirados no livro de orações comunitárias chamado Ser + Companhia. Desejamos que estes três dias de orações, músicas, reflexões e leituras bíblicas ajudem a cada um de nós e a cada jesuíta, de
modo especial, a comprometermo-nos no chamado que de Deus recebemos para
servir à família humana e colaborar na instauração do Reino.
Boa oração!

03 de novembro | Dia 01 |
Jesuítas, servidores da
missão de Cristo
Mantra inicial

(Confiemo-nos ao Senhor – Taizé)
https://youtu.be/TrQ6dB-6mt0
Confiemo-nos ao Senhor
Ele é justo e tão bondoso
Confiemo-nos ao Senhor
Aleluia

Acolhida
Neste primeiro dia do Tríduo de Oração pelas Vocações Jesuítas 2020, somos chamados a rezar pelo caráter missionário da vocação daqueles que escolhem ser
Companheiros de Jesus. Encontre uma posição confortável para viver bem este
tempo de oração. Respire suavemente algumas vezes e, aos poucos, vá silenciando
seu coração para entrar em sintonia com Deus, consigo mesmo e com todos que
estão unidos em oração através deste roteiro. Faça com devoção o sinal da cruz e
peça a Deus que inflame o coração de cada jesuíta com o ardor missionário de seu
Filho e com o amor que Jesus sentia por todos os seus irmãos, para que também
eles possam prosseguir o caminho com confiança e humildade, como servidores da
missão de Cristo.

Inspirações Inacianas

(Congregação Geral 34, Decreto 2, Parágrafos 1 e 4)
“Como Companhia de Jesus, somos servidores da missão de Cristo. [...] Quando Inácio foi confirmado em sua missão em La Storta, o Pai Eterno disse a Cristo: ‘Quero
que tomes a este como servidor’. Por vontade do Pai, Cristo, levando a cruz como
estandarte de vitória, tomou Inácio como servidor de sua missão, para trabalhar
com Ele sob essa mesma cruz até que se cumpra sua obra. Essa visão confirma o
chamamento que Cristo, o Rei Eterno, faz nos Exercícios Espirituais: ‘Quem quiser
vir comigo há de contentar-se de comer como eu, e também com beber e vestir
como eu, do mesmo modo há de trabalhar comigo durante o dia, e vigiar durante

a noite etc., para que depois tenha parte comigo na vitória, assim como a teve nos
trabalhos’ (EE 93)”.

Interiorização

Palavra de Deus
(Jo 12, 25-26)

Quem se apega à sua vida, perde-a; mas quem não faz conta de sua vida neste
mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e
onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai
o honrará.

Interiorização

Pontos para meditar
•

Estando na presença de Deus, quais apelos/convites Ele me faz?

•

A construção do Reino de Deus é um convite para todos e tem em sua essência
um caráter comunitário, em companhia. No entanto, Deus vai chamando cada
um individualmente a colocar seus dons e talentos, que são únicos, nessa missão coletiva. Quais são meus dons que tenho colocado a serviço do outro? Eles
têm se somado aos dons de outros companheiros ou tenho respondido esse
chamado de forma individualista?

•

Na passagem bíblica, Cristo deixa bem claro que quem quer servi-lo deverá
seguir seus passos. Tire um momento para meditar sobre os passos de Cristo.
Quais são os passos d’Ele? Qual caminho Ele traça e me chama a traçar? Eu tenho seguido esses passos?

Oração Conclusiva
Senhor, dai-me a graça de não ser surdo a seu chamado em minha vida, mas pronto
e disponível para cumprir sua santíssima vontade (EE 91).

Pai Nosso

Canto Final

Servir e Amar – Grupo OPA
https://opa.art.br/musica/servir-e-amar/
Na caminhada ecoava uma voz
Que me levava e me lançava além do mar
Em cada passo uma mudança do olhar
Eu quero em tudo servir e amar
Vem seguir os meus passos
Vem contornar os meus traços
Vem preencher os espaços
Dentro de ti, dentro de ti
Pelas estrelas com os amigos eu falei
E na distância companhia encontrei
Em cada passo uma mudança do olhar
Eu quero em tudo servir e amar
A liberdade na oração
Fé nossa missão
Vem seguir os meus passos
Vem contornar os meus traços
Vem preencher os espaços
Dentro de ti, dentro de ti

04 de novembro | Dia 02 |
Jesuítas, homens da
reconciliação
Mantra inicial

(O Reino de Deus – Taizé)
https://youtu.be/jtGSxV72x9Y
O Reino de Deus é paz e justiça
E gozo no Espírito Santo.
Cristo, vem abrir em nós
As portas do teu Reino

Acolhida
Este segundo dia do Tríduo nos convida a rezarmos especialmente por uma missão
a que todo jesuíta é chamado: a reconciliação dos seres humanos, dos povos e suas
culturas entre si, com a natureza e com Deus. Encontre uma posição confortável para
viver bem este tempo de oração. Respire suavemente algumas vezes e, aos poucos,
vá silenciando seu coração para entrar em sintonia com Deus, consigo mesmo e com
todos que estão unidos em oração através deste roteiro. Faça com devoção o sinal
da cruz e peça a Deus que faça crescer em cada vocação jesuíta a força do amor que
perdoa, reconcilia e une, para que se tornem mais testemunha e melhor fermento
da justiça e da fraternidade, mantendo o coração sempre aberto para ir ao encontro
dos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que são mais feridos pelas injustiças sociais.

Inspirações Inacianas

(Congregação Geral 35, Decreto 3, Parágrafo 14)
“Ao proclamar a mensagem de Deus, do amor e da compaixão, Jesus superou as
nossas fronteiras físicas e sociorreligiosas. A Sua mensagem de reconciliação foi
pregada não somente ao povo de Israel, mas também a todos os que viviam além de
suas fronteiras físicas e espirituais: cobradores de impostos, prostitutas, pecadores
e pessoas de todos os tipos, que eram marginalizadas e excluídas. O Seu ministério de reconciliação com Deus e de uns com os outros não conheceu fronteiras. Ele
falou aos poderosos, desafiando-os a uma mudança de coração. Mostrou especial

amor pelo pecador, pela viúva pobre e pela ovelha perdida. O Reino de Deus, que
pregava constantemente, tornou-se uma visão de um mundo onde todas as relações são reconciliadas em Deus. Jesus confrontou os poderes que se opõem a este
Reino e esta oposição levou-O à morte na cruz, uma morte que Ele aceitou livremente, mantendo-Se fiel à Sua missão. Na cruz, vemos que todas as Suas palavras
e ações se revelam como expressões da reconciliação final, efetuada pelo Senhor
Crucificado e Ressuscitado, por meio do qual vem a nova criação, na qual todas as
relações serão ajustadas em Deus”.

Interiorização

Palavra de Deus
(2 Cor 5, 18-21)

Ora, tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o
ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que, em Cristo, reconciliou o
mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi ele que pôs
em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo; é como se
Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo, vos suplicamos:
reconciliai-vos com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por
nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus.

Interiorização

Pontos para meditar
•

Pare alguns instantes e faça memória do ano de 2020. Quais foram os maiores
desafios que eu enfrentei? Em quais momentos fiz escolhas que me afastaram
de Deus? E quais ajudaram a reconciliar-me com Ele?

•

O meu modo de vida, tanto pessoalmente quanto como corpo apostólico da
Companhia de Jesus, tem revelado a face misericordiosa e amorosa de Cristo?

•

Quais sentimentos brotam em meu coração quando penso numa reconciliação
com Deus? E na reconciliação com o outro e a Casa Comum que estão no meu
cotidiano? Que atitudes devo assumir em minha vida para cumprir a missão de
reconciliação a que sou chamado?

Oração Conclusiva
Senhor, dá-me a graça do conhecimento dos enganos do mau espírito e o conhecimento da verdadeira vida (EE 139) para sentir e partilhar o amor misericordioso de
Deus.

Pai Nosso
Canto Final

Servir e Amar – Grupo OPA
https://opa.art.br/musica/servir-e-amar/
Na caminhada ecoava uma voz
Que me levava e me lançava além do mar
Em cada passo uma mudança do olhar
Eu quero em tudo servir e amar
Vem seguir os meus passos
Vem contornar os meus traços
Vem preencher os espaços
Dentro de ti, dentro de ti
Pelas estrelas com os amigos eu falei
E na distância companhia encontrei
Em cada passo uma mudança do olhar
Eu quero em tudo servir e amar
A liberdade na oração
Fé nossa missão
Vem seguir os meus passos
Vem contornar os meus traços
Vem preencher os espaços
Dentro de ti, dentro de ti

05 de novembro | Dia 03 |
Jesuítas, homens que
carregam o nome de Jesus
Mantra inicial

(O nosso olhar – Taizé)
https://youtu.be/2xF1iWELLkI
O nosso olhar se dirige a Jesus
O nosso olhar se mantém no Senhor

Acolhida
Chegamos ao último dia do Tríduo. Dia da Festa de todos os santos e beatos da
Companhia de Jesus. Que alegria! Nesta ocasião, somos chamados a rezar a preciosidade e a beleza que cada Companheiro experimenta ao carregar o nome de Jesus.
Encontre uma posição confortável para viver bem este tempo de oração. Respire suavemente algumas vezes e, aos poucos, vá silenciando seu coração para entrar em
sintonia com Deus, consigo mesmo e com todos que estão unidos em oração através
deste roteiro. Faça com devoção o sinal da cruz e peça a Deus que, a exemplo de
Santo Inácio de Loyola, cada jesuíta sirva fielmente à Igreja, em tudo amando e servindo e esforçando-se para corresponder à responsabilidade e alegria de carregar
o nome de Vosso Filho em sua humilde Companhia, para a maior glória de Deus.

Inspirações Inacianas

(Congregação Geral 34, Decreto 26, Parágrafo 5)
“Quem prega a Cristo pobre e humilde, com fidelidade e coragem, pode esperar
humilhações, perseguição e até a morte. Bem recentemente vimos ocorrer isso a irmãos nossos. Mas, ainda assim, seguimos adiante resolutamente por ‘desejar parecer-nos de algum modo com nosso Criador e Senhor Jesus Cristo, e imitá-lo... pois
é o caminho que leva os homens à vida’. Hoje como sempre, é a profunda identificação pessoal com Jesus, o Caminho, a principal característica do modo de proceder
de nossa Companhia”.

Interiorização

Palavra de Deus
(Hb 12, 1-3)

Portanto, rodeados como estamos por uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos espera, com os olhos fixos em Jesus, que iniciou e realizou
a fé. Jesus, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezou a humilhação e sentou-se à direita do trono de Deus. Reflitam, portanto, sobre Jesus, que
suportou tal oposição dos pecadores, e vocês não serão vencidos pelo desânimo.
Interiorização

Pontos para meditar
•

Tenho me identificado profundamente com Cristo e o seu modo de viver? Como
tenho respondido ao chamado da minha vocação?

•

Eu tenho enxergado Deus como um amigo próximo? Quais sentimentos experimento nessa amizade com o Senhor?

•

Quem tem sido para mim exemplo de doação e serviço na construção do Reino
de Deus?

•

Como e a quem Deus tem me chamado a amar e servir neste mundo?

Oração conclusiva
Senhor, dá-me o conhecimento interno de tantos benefícios que recebi de Deus a
fim de que, reconhecendo-os internamente, possa amar e servir em tudo a sua divina Majestade (EE 233).

Pai Nosso

Canto Final

Servir e Amar – Grupo OPA
https://opa.art.br/musica/servir-e-amar/
Na caminhada ecoava uma voz
Que me levava e me lançava além do mar
Em cada passo uma mudança do olhar
Eu quero em tudo servir e amar
Vem seguir os meus passos
Vem contornar os meus traços
Vem preencher os espaços
Dentro de ti, dentro de ti
Pelas estrelas com os amigos eu falei
E na distância companhia encontrei
Em cada passo uma mudança do olhar
Eu quero em tudo servir e amar
A liberdade na oração
Fé nossa missão
Vem seguir os meus passos
Vem contornar os meus traços
Vem preencher os espaços
Dentro de ti, dentro de ti

ORAÇÃO VOCACIONAL PELA COMPANHIA DE JESUS
Padre Jerônimo Nadal, SJ

Senhor Jesus, nós te pedimos que a muitos escolhas e chames,
Que a muitos chames e envies, conforme tua vontade,
Para trabalhar pela Igreja em tua Companhia.
Pouco ainda fazemos e tanto mais poderíamos fazer,
Se não fosse nossa fraqueza, nossa omissão.
Por isso, Senhor Jesus, fica sempre à frente na história de nossa vida
E na daqueles que escolheste para teu serviço,
Para que não deixe de realizar, por negligência nossa,
A totalidade do teu projeto de amor.
Amém.

facebook.com/secvoc

