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Exercícios Espirituais Personalizados 
R. Paiva, SJ 

 
Princípio e Fundamento 

 
1) Deus Criador, Deus Bênção 

ü Gn 1,1 - 2,3: no princípio, luz, “Tudo bom”, segundo sua espécie, 
“Façamos”, imagem, “Eu dou”, “Crescei e multiplicai-vos”, “Dominai”; o 
7º Dia; 

ü Sl 104 (103): “Vestido de brilho e esplendor”. O Vinho que alegra o 
coração; e o Pão que sustenta o seu vigor; 

ü Sl 8: “Teu Nome é magnífico – pela boa dos pequeninos”; 
ü Jo 1,1-5: “No princípio”, Luz; 
ü Jó 38,4-39,30: “Sabes tu”; 
ü Dn 3,51-90: hino dos três jovens; 
ü Sir (Eclo) 42,15-25: “Vou recordar as obras do Senhor”; “Uma coisa 

atesta a perfeição de outra”; 
ü Sir (Eclo) 43,1-33: “Que esplendor as alturas dos ar puro”; “E aos 

piedosos deu sabedoria”; 
ü Cl 1,15-20: “A imagem do Deus invisível”; “O Primogênito de toda 

criatura”. 
ü Gn 2,4-24: Deus criou do barro; 
ü 2Cor 4,7: “Um tesouro em vasos de barro”. 
 
 
2) Indiferença 

ü Lc 3,10-15: “Quem tem duas túnicas”; 
ü Fl 3,17-21: “Seu deus é o ventre”; “Não têm no coração nada além 

das coisas deste mundo”; 
ü Rm 16,17-20: “Não servem a Deus, mas ao próprio ventre”; 
ü 1Cor 3,18-23: “Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é para 

Deus”; 
ü Gn 22,1-14: o sacrifício de Isaac; 
ü Jr 18,10-19: barro na mão do Oleiro; 
ü Fl 4,11-13: na abundância e na carência; 
ü 2Cr 1,7-13: pedido de sabedoria; 
ü Gl 5,13-26: liberdade e caridade. 
 
 
3) “Magis” 

ü 1Sm 3,1-11: vocação de Samuel; 
ü Sb 9,1-12: pedido de sabedoria; 
ü Ef 3,14-21: “Dobro meus joelhos”; “Enraizados na caridade”; 

“Conhecer a altura, a profundidade”; “Além do que podemos imaginar; 
ü Rm 8,26-39: “O Espírito vem em ajuda de minha fraqueza”; 
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ü Ef 1,3-4: o plano salvífico: Jo 3,22-32: “Que Ele cresça e eu diminua”; 
ü Lc 1,26-38: “Eis aqui a serva do Senhor”. 
 
 

1ª SEMANA 
 
1) O pecador no exílio 

ü Lc 15,11-32: o filho pródigo; 
ü Lc 15,3-7: a ovelha recuperada; 
ü Lc 15,8-10: a dracma recuperada; 
ü Is 63: “Eu, que falo de justiça, que luto para salvar, que piso a uva”; 
ü Salmos da reconciliação 7-16: “Tu és nosso Pai”; 
ü Sl 36(35): o oráculo ímpio do infiel, na cama medita seus malfeitos; 

“Tu salvas homens e animais”; “Como é preciosa Tua fidelidade”; “Em 
Ti a fonte da vida”; 

ü Sl 51(50): Miserere;  
ü Sl 90(89): “Foste, de geração em geração o nosso abrigo”; “Fazes 

voltar o ser humano à poeira”; “Filho de Adão, voltai! Diante do Teu 
furor nossos dias se apagam”; “Volta, Senhor, até quando?”; “Que a 
doçura consolide Tua obra”; 

ü Sl 91(90): aquele que habita lá, onde se oculta o Altíssimo”; o laço do 
caçador, a peste perniciosa; caiam mil à tua direita; 

ü Rm 5,6-21: “Enquanto éramos pecadores”; 
ü Br 1,15-3,18: prece dos exilados; 
ü Sl 8: “Que é o homem”; 
ü Lc 8,36-39: os porcos de Gerasa; 
ü Rm 8,18-32: Deus tira o homem de sua própria cegueira (os 

sofrimentos do tempo presente; livrados do poder do nada; o Espírito 
ajuda nossa fraqueza, imagem do Seu Filho; “Ele, que não poupou”; 
Deus justifica; 

ü Rm 1,18-32: “A cólera do Alto contra toda impiedade e injustiça”; 
ü 2Cor 4,1-18: tesouro em vasos de barro, “não perdemos a coragem”, 

as tristezas desta vida, peso da glória; 
ü Lc 10,25-37: o bom samaritano; 
ü Dt 5-6,1-14: os mandamentos; cuidado na prosperidade 
ü 2Sm 11,1-12,15: o pecado de Davi 
 
 
2) O pecado dos Anjos 

ü 2Pd 2,1-22: o pecado dos Anjos; 
ü Jd 1-16: os Anjos, que não guardaram o seu lugar; 
ü Mc 8,31-33: o Filho do Homem sofrerá bastante, “Vade retro”; 
ü Ap 12: a Mulher e o Dragão, Miguel e os demônios; 
ü Lc 8,11-15: o diabo tirou a semente; 
ü Jo 8,31-59: “Vosso pai é o diabo (v. 44); 
ü Mt 12,22-32: Jesus e Belzebu. 
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3) O pecado de Adão 

ü Gn 1,26-27 e 3,1-13: o ser humano feito à imagem, a queda; 
ü Gn 3,1-4,11: Adão e Eva, Caim e Abel; 
ü Rm 1,18-32: por um só homem entrou o pecado no mundo; 
ü Eclo 40,1-11: um jugo pesado sobre os filhos de Adão. 
 
 
4) O pecado do ser humano (AT) 

ü Gn 2,15-17: a árvore do conhecimento do bem e do mal (a falsa 
liberdade); 

ü Gn 4,1-16: a morte de Abel; 
ü Gn 6,1-8: a maldade se multiplicava, “mas Noé encontrava graça 

diante do Senhor”; 
ü Gn 6, 9-22: a maldade cega, o justo segue a palavra que salva. 

ü Ex 1: a razão de estado e a opressão (racionalismo cego para a 
justiça). 

ü Dt 8,6-19: a prosperidade e a tentação de esquecer a Deus; 
ü Dt 27-28; 

ü 1Sm 28,1-19: o pecado de Saul, Endor; 
ü 2Sm 11: Davi, Betsabé; 
ü 2Sm 12,1-15: a denúncia de Natã; 

ü Is 64: molambos sujos, barro; 
ü Is 65,17-25: o contraste entre o sonho de Deus e nossos sonhos; 

ü Ez 22,1-21: abominações de Jerusalém, pais desprezados, exploração, 
prostituição, morte; 

ü Ez 36,16-32: sangue derramado, água limpa, “Tende vergonha e 
confusão”; 

ü Ez 28,1-19: orgulho das riquezas e da beleza; 
ü Ez 16,1-13: a criancinha que cresce e se prostitui; 
ü Ez 34: o rebanho que se perdeu e que “Eu o juntarei de novo”. 

ü Os: o processo de Deus contra Israel, trapaças, assassinatos, roubos, 
adultérios (4,1-3); pecados sacerdotais (9,4-10); espírito de 
prostituição e idolatria (11-19); advertências aos sacerdotes e ao rei 
(5,1-7). 

ü Am: Deus julga o povo; o par de sandálias, preço de um homem (2,6-
16); as damas de Samaria, vacas de Basã, oprimindo os indigentes, 
quebrando os pobres (4,1-13); fazem do direito um veneno, odeiam 
quem chama à ordem o tribunal, oprimem o indigente, tirando dele sua 
parte de alimento (5,4-17). 

ü Sl 139(138): “Põe-me à prova”; 
ü Sl 51(50): Miserere; 
ü Sl 6: castiga-me sem cólera, cura-me, volta, “Afastai-vos de mim, 

malfeitores!”; 
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ü Sl 32(31): “Feliz aquele cuja ofensa é esquecida”; 
ü Sl 38(37): “Castiga-me sem cólera”, “Tuas flechas”, “Minhas chagas 

supuram”, “Estou estupidificado”, “Que eu logo proclame minha falta”; 
ü Sl 90(89): “De idade em idade foste meu abrigo”, “Voltai ao pó, filhos 

de Adão”, “Que a doçura de Deus esteja sobre nós”, “Consolida as 
obras de Tuas Mãos”; 

ü Sl 102(101): “É tempo de ter piedade”, “As nações temerão o Nome 
de Deus, quando o Senhor reconstruir Sião; 

ü Sl 130(129): das profundezas; 
ü Sl 143(142): “Senhor, escuta a minha prece, o Inimigo me perseguiu, 

me derrubou, me esmagou”, “Por causa do Teu Nome, Tu me farás 
viver”. 

 
5) O pecado do homem (NT) 

Mateus 

ü 5,1-43: à vista das multidões, bem-aventurados, sal da terra e luz do 
mundo, “Não vim derrogar a lei e os profetas”, “Ouvistes o que foi dito 
aos antigos”, “Teu sim seja sim”, “Não resistais ao malvado”, “Sede 
perfeitos”; 

ü 7,1-27: “Não julgueis”, “Pedi e recebereis”, “Tudo o que quiserdes que 
vos façam”, “Entrai pela porta estreita”, a árvore boa, “Não basta 
dizer: ‘Senhor, Senhor!’”, a casa sobre a rocha; 

ü 13,24-30; 36-43: a parábola da cizânia; 
ü 13,47-52: o Reino é como a rede, o escriba instruído; 
ü 5,43-48: “Amarás o teu próximo e odiarás”, o sol brilha sobre todos, a 

chuva cai sobre bons e maus, “Sede perfeitos”; 
ü 16,13-23: “Vai para trás, teus pensamentos não são de Deus”. 
 
Marcos 

ü 7,14-23: nada que vem de fora, é do coração; 
ü 14,10-11.17-21: prometeram lhe dar dinheiro, Judas procurava 

momento oportuno, “Põe a mão comigo no prato”, “Melhor seria” 
ü 7,1-23: “Este povo me honra com os lábios”, “Nada há que venha de 

fora”; 
ü 3,1-6: o homem de mão atrofiada. 
 
Lucas 

ü 16,19-31: o homem rico e o pobre Lázaro; 
ü 18,9-14: o fariseu e o publicano; 
ü 10,25-37: o grande mandamento; 
ü 13,10-17: a mulher encurvada. 
 
1Jo  
ü 1,5-2,6: “Deus é Luz. Se dissermos que estamos em comunhão com 

Ele e andarmos nas trevas, o Sangue de Jesus nos purifica”; 
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ü 2,3-11: “Nisto sabemos que O conhecemos, se guardamos Seus 
Mandamentos (...) um Novo  Mandamento”; 

ü 3,1-10: “O grande amor que o Pai tem por nós (...) o pecado é a 
iniquidade”; 

ü 3,12,24: “Que nos amemos, não como Caim”; 
ü 4,7-21: “Amemo-nos uns aos outros”. 
 
Ap 3,14-22: “Eu vomitarei”. 
 
São Paulo 

ü Rm 5,1-10: “Quando éramos pecadores”; 
ü Rm 7: A escravidão às paixões; 
ü 1Cor13: Hino da Caridade; 
ü 2Cor 5,17-21: “Deixai-vos reconciliar com Deus; 
ü Gl 4,3-7: “Quando éramos crianças, escravos”; 
ü Ef 4,17-32: “Não vos porteis como pagãos”, velha criatura e nova 

criatura; 
ü Cl 2,16-22: “Ninguém vos condene por questões”, “Pessoas que se 

comprazem em devoção”; 
ü Hb 10,19-32: “Não desertemos de nossas assembleias (...) Quem 

tiver pisado no Sangue da Aliança”. 
 
Tiago 

ü 1,13-27: “Feliz de quem resiste à prova (...). Que ninguém diga 
‘Minha  tentação vem de Deus’. Cada qual é tentado por sua própria 
cobiça (...). A cólera humana não realiza a justiça de Deus”; 

ü 3,1-4,16: a língua, a amarga inveja, espírito de rivalidade, negócios 
escusos, amizade com o mundo e inimizade com Deus, “Não conheceis 
o dia de amanhã”. 

 
2Pedro 

ü 1,1-11: apelo à vida cristã; 
ü 2,20-22: salvação em Cristo; 
ü 3,1-18: o Dia do Senhor. 
 
 
6) Natureza do pecado 

ü Rm 8,6-15: inimizade com Deus, carne, Espírito, Abbá; 
ü Ez 28,2-10: desejo de ser Deus, “Tu te inflaste de orgulho”,  

“Multiplicaste tuas riquezas”; 
ü Jr 18,1-12: a peça de barro questionará o oleiro?; 
ü Is 30,8-18: povo de mentirosos, não querer escutar; 
ü Is 42,18-25: “Quem escuta?”, a violência; 
ü Jr 7,21-28: “Emendai vossa conduta”, “Se não oprimirdes o órfão e a 

viúva”, “Matar, roubar, cometer adultério”; 
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ü Is 5,8-24: “Ai dos que amontoam casa sobre casa”, desprezaram a 
Palavra do Santo de Israel; 

ü Bar 1,15-22: pecamos, seguindo as más inclinações dos nossos 
corações; 

ü Mq 6,1-15: o que Deus exige de ti; Rm 6: “Havemos de teimar no 
pecado?”, nosso homem velho foi crucificado, “A Sua Morte foi morte 
para o pecado”, “A vida agora é uma vida para Deus”, “Que o pecado 
não reine mais”. 

 
 
7) Inferno e Juízo 

Mateus 

ü 25,31-46: parábola do Juízo Final; 
ü 25,14-30: os talentos; 
ü 22,1-14: a festa das bodas; 
ü 21,33-46: os rendeiros homicidas: rejeição a Cristo – rejeição aos 

pequeninos; 
ü 25,1-13: as dez virgens; 
ü 24,32-44: figueira, vigiai, não sabeis. 
 
Lucas 
ü 21,5-36: o Juízo Final; 
ü 16,19-31: o rico e o pobre na sua porta. 
 
Sab 17: “Eles, durante esta noite impossível, saída das impossíveis 
profundezas do Hades”. 
 
Hb 10,26-32: “Se teimamos no pecado de propósito, depois de termos 
percebido conhecimento mais claro da verdade”, “É coisa terrível cair nas 
mãos de Deus vivo”. 
 

2ª Semana 

O Apelo do Rei 
 
João 
ü 10,1-30: o Bom Pastor dá a vida; 
ü 1,29-34: o Cordeiro de Deus; 
ü 3,22-30: o último testemunho do Batista; 
ü 4,1-42: a Samaritana; 
ü 12,44-50: “Eu sou a Luz do Mundo”. 
 
Lucas 
ü 4,16-30: Jesus na sinagoga de Nazaré; 
ü 8,1-3: as mulheres acompanham Cristo; 
ü 9,23-27: a condição dos seguidores de Cristo; 
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ü 12,22-32: “Não andeis preocupados”, os lírios, “Deixai de lado este 
medo, pequeno rebanho”, vendei e daí, onde estiver o vosso tesouro; 

ü 12,51-53: o combate – “Não vim trazer a paz, mas a espada”; 
ü 14,15-24: o banquete do Reino; 
ü 14,25-35: “Se alguém vier após mim, sem me preferir a seu pai”, 

tomar a cruz cada dia; 
ü 13,10-12: a mulher encurvada é chamada ao centro; 
ü 14,15-24: os últimos lugares. 
 
Mateus 
ü 16,24-27: anúncio da Paixão, “Tome sua cruz cada dia”; 
ü 22,1-10: o banquete do Reino, os convidados. 
 
Filipenses 
ü 3,7-16: tenha tudo como perdido diante de Cristo; 
ü 3,7-14: tudo o que quero está em Cristo. 
 
1 Cor 4,9-13: loucuras por amor de Cristo. 
 
2 Coríntios 
ü 11,23-12,10: eu me glorio na minha fraqueza; 
ü 12,7-13: eu me comprazo na minha fraqueza. 
 
Cl1,15-29: Cristo, cabeça de toda a Criação. 
 
 

ENCARNAÇÃO, NASCIMENTO, VIDA OCULTA 
 
1) Encarnação 

ü Jo 1,1-5.0-14: No princípio era o Verbo; 
ü Is 52,7-10: levanta-te Sião, reveste-te de poder, faz soltar os grilhões 

do teu pescoço, “é sem dinheiro que sereis resgatados”; 
ü Ef 1,3-14: filhos adotivos por Jesus; 
ü Tt 3,3-7: éramos insensatos, a filantropia. 
 
ü Lc 1,26-28: Anunciação; 
ü Lc 1,46-55: Magnificat; 

ü Sl 40(39): Ele se debruçou sobre mim; 
ü Hb 10,1-18: “Não quisestes nem sacrifícios nem holocausto”, “Assim, 

por uma única oferta”; 
ü Fl 2,5-9: os mesmos sentimentos de Cristo. 
ü Is 43,1-5: “Assim fala o Senhor, que te criou”, “Não temas, eu te 

resgatei”, “És de valor a meus olhos”. 
 
2) Natal 

ü Lc 2,1-7: o Nascimento; 
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ü Is 8,23-9,6: o povo que jazia nas trevas, um Menino nasceu; 
ü Is 62,10-12: abri a porta para o povo, “Eis que vem tua Salvação”; 
ü Gl 4,1-7: nascido de mulher; 
ü Lc 2,8-20: visita dos pastores; 
ü Lc 1,68-79: Benedictus; 
ü Rm 16,25-27: mistério agora revelado, conhecimento de todos os 

povos. 
 
2Cr 5,1-7,10: a Arca é trazida para o Templo 
 
Sb 18,14-15: desceu do céu, trazendo Sua poderosa Palavra, 
 
3) Apresentação 
ü Lc 2,22-39: ida ao Templo, Nome de Jesus, Luz das Nações, a todos 

que esperavam a Salvação de Israel. 
 
ü Nm 6,22-27: a bênção de Deus por Moisés e Aarão, a estrela. 
ü Sl 71(70): prece de um ancião, que eu possa anunciar às gerações 

futuras o Teu poder (Simeão e Ana); 
ü Sl 73(72): o triunfo da justiça e da salvação, “Junto a Ti me 

mantiveste e pela direita me tomaste” (v. 23); 
ü Sl 84(83): “Como são queridas as Tuas moradas”, “Um dia em Tua 

Casa”. 
 
4) Adoração dos Magos 

ü Mt 2,1-12: eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. 

ü Sl 22/23: Bom Pastor; 
ü Sl 72(72): Que Ele governe Teu Povo com Justiça, que Ele defenda a 

causa dos humildes, hão de servi-lO todas as nações. 

ü Ef 3,1-6: mistério, revelado pelo Espírito, herança para todos, também 
para os pagãos, o Corpo. 

 

5) Os Inocentes, fuga para o Egito 

ü Mt 2,13-18: “Um Anjo do Senhor apareceu a José” 
 
ü Sl 54(53): prece de um perseguido, confiança na Providência. 
 
ü Os 11,1-4: “Quando Israel era criança”; 
ü Jr 31,1-7: “Com amor eterno Eu te amei”, “Novamente plantarás 

vinhas”; 
ü Jr 31,15-17: o pranto de Raquel, “Há um prêmio para as tuas penas”, 

“Os filhos voltarão para sua terra”. 
 
ü Hb 11: “pela Fé”. 
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6) Volta do Egito 

ü Mt 2,19-23: sonho de José, volta a Nazaré; 
ü 6,25-34: Deus e o dinheiro, confiança na Providência; 
 
ü Sl 127(126): “Se o Senhor não velar sobre a cidade”, “os filhos são 

bênção”; 

ü Gn 10,22: o sacrifício de Isaac, Deus da Vida, Salvador. 
 
 
7) Obediência de Jesus 

ü Lc 2,49-52: as coisas do Pai, era-lhes submisso; 

ü Eclo 3,1-16: pais e filhos; 

ü Fl 2,1-15: se há um chamado no Cristo, comportai-vos como o Cristo; 

ü Cl 3,12-20: “Revesti-vos de toda ternura”, “Filhos, obedeçam em tudo 
aos pais”. 

 
 
8) Outros mistérios da vida oculta 

ü Lc 2,41-50: perda e encontro; 

ü Mt 12,46-50: a verdadeira família de Jesus; 

ü Mt 19,10-12: eunuco pelo Reino; 

ü Cl 3,1-14: a vida em Cristo; 

ü Rm 12,9-15,13: vida segundo Cristo; 

ü 2Tm 1,6-13: “Ele nos salvou. Também nos fez um chamado santo, 
não por nossas ações, mas pelo seu desígnio e sua graça”. 

 
 

Jornada Inaciana 
 
1) As Duas Bandeiras 
ü Ap 17,1-5 (Babilônia) & 21,9-22,5 (Jerusalém); 

ü Lc 6,20-26: bem-aventuranças e lamentações; 

ü Mc 10,17-31: o jovem rico, os primeiros e os últimos; 

ü Gl 5,16-25: frutos da carne, fruto do Espírito; 

ü Lc 16,9-25 o dinheiro enganador e o bem verdadeiro; ninguém pode 
servir a dois senhores; 

ü Ef 6,10-20: “revesti-vos da armadura de Deus”; “não é ao ser 
humano que devemos resistir, mas aos espíritos maus; 

ü 2Ts 2,7-12 & 13-17: a obra do mistério da iniqüidade, “quanto a 
nós”; 



 10 

ü 1Tm 6,3-10 & 11-16: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro; 
“a ti, homem de Deus”; 

ü Fl 2,1-21: ter os mesmos sentimentos; luz em meio de uma geração 
desviada e pervertida; 

ü Mc 10,35-45: os filhos de Zebedeu: ministros à direita e esquerda; 

ü 1Pd 4,12-5,11: ter parte nos sofrimentos de Cristo, ninguém sofra 
como assassino, ladrão, pastoreio sem ganância, Deus se opõe aos 
orgulhosos, colocai sobre Ele os vossos cuidados, o diabo ruge; 

ü Mc 6,14-28 & 30-34: os dois banquetes. 
 
2) Os três tipos de homens 

• 1º tipo Lc 18,23 – o rico quer tudo, mas... 

• 2º tipo Lc 21,1-4 - os ricos dons e o óbolo da viúva. 

• 3º tipo Lc 21,39 – a Virgem, às pressas; 5,27: Levi. 

 
3) Os três graus de humildade 

• 1o Jo 14,15: “Se me amais, guardareis os meus mandamentos” – 1º 
modo é necessário para a Salvação, que eu me abaixe e humilhe, 
quanto estiver em mim, para que em tudo obedeça à Lei de Deus 
(...), de tal modo que, ainda que me fizessem dono de todas as 
coisas criada eu preferiria perder a vida a cometer um só pecado 
mortal (EE 165); 

• 2o 1Sm 19,3 “Fala, Senhor, teu servo escuta” – 2º modo: indiferença a 
mais riqueza, saúde, etc. do que pobreza, enfermidade, sendo igual 
serviço de Deus, eu não pensaria em cometer um pecado venial, 
mesmo em troca de minha vida temporal (EE 166); 

• 3o 1Cor 3,19 (&  1,18.21.25) – “prefiro ser tido como néscio e louco 
por Cristo a passar por sábio e prudente neste mundo” (ver Lc 9,20-
26). 

 
 

A Vida Pública 

 
Batismo 
ü Lc 3,21-22 & 4,13: batismo e tentações; 
ü Mt 4,1-11: batismo 
 
Chamamento 

ü Jo 1,35-42 Pedro e André:– “para um certo conhecimento” & Lc 5,1-
11 – “com o propósito de voltar a possuir” (ver Jo 1,35-39); 

ü Mt 9,9-13 Mateus; 
ü Jo 1,43-44: Filipe 
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Caná: Jo 2,1-11; 
Expulsão dos mercadores do Templo: Jo 2,13-22 
Sermão da Montanha: Mt 5 
Acalmou a tempestade: Mt 8,23-27 
Andou sobre as ondas: Mt 14,22-33 
Envio dos Apóstolos (formação dos discípulos): Mt 10 
Os lírios do campo: Mt 11,25-37 
Cura de um hidrópico: Mt 12,9-14 
Multiplicação dos pães: Mt 14,13-21 
Transfiguração: Mt 17,1-9 

Ressurreição de Lázaro: Jo 11 
Ceia em Betânia: Mt 21,1-17 
Ramos: Mt 21,1-17 
Pregação no Templo: Lc 19,47-48 

A Ceia: Mt 26,20-30; Mc 14,12-25; Lc 22,7-22; Jo 13,1-30. 

 
Sofrimentos no ministério apostólico 
ü Cl 1,24-29: encontro alegria nos sofrimentos, completo em minha 

carne, Sua força que age poderosamente; 
ü 2Cor 11,21-33: sofrimentos de Paulo. 

 
A Cruz como elemento básico do Reino 

Mateus 

ü 8,18-22: as raposas e aves do céu, deixa os mortos enterrarem; 
ü 10,16-42: vos entregarão aos tribunais, se chamaram de Belzebu; 
ü 16,21-28: vade retro, renuncie a si mesmo; 
ü 20,17-28: o Filho do Homem será entregue, “Podeis beber deste 

cálice?” 
 
Marcos 

ü 6,7-13: começou a enviar dois a dois, unções de óleo; 
ü 8,31-38: vade retro; 9,30-32: o Filho do Homem vai ser entregue; 
ü 10,32-45: subiam a Jerusalém, estavam apavorados, “O Filho do 

Homem vai ser entregue”, o pedido de Tiago e João. 
 
Lucas 

ü 9,20-26: é preciso que o Filho do Homem, “Quem perde sua vida por 
Mim, quem se envergonha de Mim”; 

ü 9,44-48: o Filho do Homem será entregue, tomou uma criança; 
ü 12,4-12: não temais, vos levarão aos tribunais, o Espírito Santo vos 

dirá; 
ü 18,31-34: subida a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos 

pagãos. 
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João 
ü 5,19-47: o poder que o Pai entregou ao Filho, ressurreição para a 

vida, testemunho do Pai, João Batista foi uma lâmpada, “Vim em nome 
do Amor do Pai e vós vos recusais em me receber”. 

 
 
Atos 
ü 4,1-31: Pedro e João diante do Sinédrio; 
ü 5,17-42: felizes por terem sido dignos de sofrer 
 
 
N.B. a Terceira e Quarta Semana tem matéria mais que suficiente 
no livrinho dos Exercícios, bem como a “Contemplatio”. 
 

A.M.D.G. 
 


