
Retiro Inaciano  

Rezando através dos Sentidos  

 
 
Oração Pessoal: Face e Espelho 

 
 

1. Coloque-se na presença de Deus, invocar o 
Espírito Santo, pedir suas luzes. 
 
2. Dirija-se a um espelho e contemple sua face por alguns instantes. Faça 
isto com serenidade e com prazer. 
  - Lembre-se que está olhando a criação do Senhor na sua história. 
  - Procure reconhecer-se, perceber sinais de história, observar que emoções 
transparecem. 
  - Depois de um certo tempo, recolha-se em oração de louvor pelo tempo 
vivido e por tudo que ainda será. 
 
3. Quando julgar conveniente, e se for bom para você, tome a folha com a 
face e escreva nela palavras que indicam como você se sente hoje, qual a 
situação atual, que emoções aparecem mais fortes. Faça isto de forma 
amorosa, receptiva da graça de Deus presente em todos os acontecimentos 
da sua história passada e presente. 
 
4. Leia o salmo 139. Destaque frases significativas. Você pode repeti-las 
por várias vezes. 
 
5. Termine novamente em louvor, agradecendo pela riqueza das emoções 
que fazem parte do seu viver, da sua história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retiro Inaciano  

Rezando através dos Sentidos  

 
Oração pessoal: Os ouvidos 

 
 
1. Coloque-se na presença de Deus e 
invoque o Espírito Santo. 
 
2. Leia o texto da anunciação: Lc 1, 26-37. 
 
3. Releia o texto várias vezes para absorver a Palavra de Deus que lhe 
revela algo do divino em Maria. 
 
4. Anote expressões, frases, versículos que mais lhe chamaram atenção. 
 
5. Que emoções este texto provoca em você? O que sente em relação à 
Nossa Senhora? Como você se sente em relação a ela, ao anjo e ao 
momento da anunciação? 
 
6. Que desejos você sente neste momento da oração: 
 - Agradecer? 
 - Louvar? 
 - Pedir? 
 Realize o que for melhor para você. 
 
7. Preste atenção particular ao anjo. 
 - Recupere coisas que ouviu ou foram ditas por “anjos” em sua vida. 
 - Relembre sons, palavras, pessoas. 
 - Recupere também momentos e situação em que você foi “anjo” 
para alguém. 

- Relembre também palavras de Deus que você ouviu e marcaram a 
sua vida, provocando mudanças significativas. 

 
 
 
 
 



 
Retiro Inaciano  

Rezando através dos Sentidos  

Oração pessoal: O olhar 
 
“Feche os olhos do corpo e abra os do seu 
interior, para ver Cristo em pessoa diante 
de você, em seu coração” Santa Teresa de 
Jesus.  
• Mc 10, 17-22: “olhou-o, amou-o 

profundamente”. 
• Mc 10, 46-52: “que eu veja novamente...” 
• Ex 33, 12-17: “conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos”. 
• Jo 9, 1-25: “uma coisa eu sei: é que eu era cego, e agora vejo” 
 
1. Procure um lugar tranqüilo, busque uma posição confortável de forma que toda 
a sua atenção se dirija à oração que irá fazer. 
 
2. Coloque-se na presença de Deus. 
 
3. Leia o texto Jo 2, 1-12 das Bodas de Caná da Galiléia. 
 
4. Procure imaginar o lugar onde aconteceu a cena bíblica: a festa de casamento, os 
noivos, os convidados, a presença de Jesus, Maria e os discípulos. 
 
5. Perceba o olhar de Nossa Senhora: 
 - Ela está atenta às necessidades das pessoas. 

- É um olhar que provoca ação, compromete, pois não é possível virar o 
rosto e fingir que nada temos a ver. 

 - É um olhar generoso que provoca generosidade. 
 
6. Participe da cena, ouça o que dizem, observe o que fazem. Quais os sentimentos 
que o texto suscita em você? 
 
7. Coloque-se diante de Maria, de Jesus. Com confiança acolha o olhar de Jesus e 
de Maria sobre você. Louve e agradeça! 
 
8. Anote: sentimentos marcantes, sinais de uma relação mais interpessoal com 
Maria e com o Senhor, e outros pontos importantes. 
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Rezando através dos Sentidos  

 
 

Oração pessoal: O coração 
 
 

Ez 11, 17-20: “Dar-vos-ei um outro 
coração” 
Mc 12, 28-33: “Amá-lo de todo o 
coração” 
I Jo 3, 16-20: “Nosso coração descansará tranqüilo nEle”. 

 
1. Coloque-se na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, peça que Ele 
lhe ilumine. 
 
2. Ler Mateus 11, 25-30: 

- Vinde a Mim e eu vos aliviarei... aprendei de mim que sou  manso 
e humilde de coração”. 
- Fala sobre o tipo de coração a ter no processo de apaixonamento 
pelo Senhor Jesus e no seu seguimento. 
- Proposta sobre o tipo de coração que somos convidados a ter. 

 
3. Leia novamente o texto, lentamente. Repita palavras... frases que mais 
lhe tocaram. 
 
4. Procure ter presente o seu coração: 
 - Olhando a sua história: que adjetivos foram se acrescentando a ele? 
 - Qual a brasa que arde no meu peito? 
 - Ou há cinzas que é preciso abanar para a chama voltar a brilhar? 
 - Relembre as paixões do seu coração. 
 
5. Louve: Ontem o sonho, hoje a realidade possível. 
 
6. Anote: os sentimentos, as resistências e os apelos que sentiu e que 
percebeu. 
 
 



Retiro Inaciano  

Rezando através dos Sentidos  

Oração pessoal: As mãos 
 

1. Cumpra os mesmos passos dos 
momentos de oração anteriores: Escolha 
um lugar, adote uma posição confortável, 
tome consciência da presença de Deus, invoque a graça do Espírito Santo e 
peça que Ele lhe ilumine. 
 
2. Escolha um dos textos abaixo: 
• Mc 5, 25-34: a hemorroísa que passa por cima das prescrições legais 

que a impediam de se misturar com os outros pois os tornava impuros. 
A reação de Jesus é de consolo e de misericórdia: longe de tornar 
impuro, o impuro é que é curado. 

• Jo 20, 25-29: o difícil ato de fé de Tomé. Como é possível tocarem 
nossas mãos em Deus? Como é possível estender nossas mãos e sentir 
as Suas? 

 
3. Tenha em mente os acontecimentos do texto e participe da cena. Imagine 
o lugar onde as pessoas estavam... O que falavam?... Perceba as posições 
das mãos das pessoas?... E como você se encaixa na cena?... Qual a posição 
de suas mãos na cena? 
 
4. Ao final do tempo de oração: 
Recupere: A história das tuas mãos (trabalho, benção, carinho nas pequenas 
coisas). Mãos abertas? Mãos fechadas? Na oração, traçando o sinal da cruz, 
preparam a liturgia, seguram a Bíblia, correm as contas do terço, recebem o 
corpo do Senhor. 
Louve: Por esta história que suas mãos foram construindo, por este presente 
que tuas mão ajudaram a modelar. 
Perdoe: Suas mãos, as mãos dos outros/as, quando feriram e podiam curar, 
quando afastaram e podiam abraçar, quando tomaram e podiam repartir, 
quando negaram e podiam dizer sim... 
 
6. Anote: os sentimentos, as resistências e os apelos que sentiu e que 
percebeu. 
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Rezando através dos Sentidos  

Oração pessoal: Os pés 
 

1. Escolha um lugar, adote uma posição 
confortável, tome consciência da 
presença de Deus, invoque a graça do 
Espírito Santo e peça que Ele lhe 
ilumine. 
 
2. Considere o cenário abaixo: 

Em nossa cultura, seguramente um ponto de partida bastante próximo para todos é a 

imagem de pais ensinando a criança a andar, conduzindo-a pela mão, alegrando-se por 

esse início de vida independente. Podemos imaginar um cão junto aos pés do dono em um 

final de dia duramente trabalhado na presença mútua de fidelidade. Também pessoas que 

se amam, aos pés do outro, como Maria aos pés do Senhor Jesus. Pés que nos levaram já 

por tantos lugares, para tantas situações: pés apostólicos, corajosos, mas que também já 

fugiram. Pés em movimento, pés cansados, pés dentro das águas em uma beira de riacho. 

Pés que se aproximaram do Senhor, pés que se afastaram... pés que sempre podem fazer 

caminho de volta... 

 
3. Escolha entre os textos seguintes aquele que mais ajude sua oração: 
• Lc 7, 36-48: “chorando aos pés de Jesus” 
• Jo 13, 1-16: “começou a lavar os pés dos discípulos” 
• Mt 2, 13-15: O caminho do Egito é tomado por causa de Jesus 

 
4. Ao final do tempo de oração: 
Recupere: Deslocamentos que foram experimentados, por vezes até 
dolorosamente, e que, finalmente foram graça (para encontra rum caminho pessoal 
na vida, para superar crise, espirituais, morais, mudanças geográficas e de 
destinos). Terra estranha que se tornou meu lar. Arriscar caminho que mostrou a 
imensa força de Deus em nós. 
Louve: Por caminhos feitos, pelos pés que me levaram por tanta história. 
Perdoe: Tropeços e pedras no caminho. 
Recrie: Para onde meus pés podem levar-me agora? Qual o novo desafio, um novo 
horizonte? 
 
5. Anote: os sentimentos, as resistências e os apelos que sentiu e que percebeu. 


