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     Processo de recriação do Apostolado da Oração 
 

 
 
Etapa de visão – 2010-2014 
Dezembro de 2014 – Aprovação do processo de recriação pelo Papa Francisco: “Um caminho 
com Jesus em disponibilidade apostólica”. 
 
Etapa de visualização e comunicação – 2015-2017 
2015 – lançamento do Manual de marca 
2016 – lançamento de O Vídeo do Papa e Click To Pray (novas linguagens, mundo visual e digital) 
 
Etapa de aprofundamento e consolidação 2017-2019 
Outubro de 2017 – lançamento da terceira fase de refundação, ao serviço das paróquias 
 -  O caminho do coração como caminho de formação para a missão 
 - O caminho do coração como Escola de oração para a missão 
 
2019 – Aprofundamento da espiritualidade do Coração de Jesus ao serviço da missão 
 
Esta etapa concluir-se-á com o mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco, 
em outubro de 2019 
 
A partir de novembro de 2019 começará uma fase de releitura e avaliação, a nível nacional e 
internacional, dos 9 anos de processo de recriação. 
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2017-2019 – lançamos a terceira etapa de recriação: 
ao serviço das paróquias e da missão (1) 

 
Na etapa de recriação anterior renovámos e atualizámos o nosso serviço eclesial de oração pelas 
intenções do Papa, reconhecidas como desafios da humanidade e da missão da Igreja. Para isso 
lançámos O Vídeo do Papa e a plataforma de oração Click To Pray. 
 
Esta nova etapa ajudar-nos-á a aprofundar as etapas de recriação do Apostolado da Oração 
iniciadas em 2014. Queremos despertar e renovar o nosso espírito missionário, caracterizado por 
uma missão de compaixão pelo mundo. Para isso, propomos um itinerário espiritual de formação 
denominado o Caminho do Coração, que também é uma escola de oração, porque dispõe o co-
ração para a missão. Com esta nova etapa, pretendemos atualizar a intuição que o Apostolado 
da Oração leva em si desde as suas origens: 
 
"Sede agora missionários pela vossa oração, pela oferta da vossa vida quotidiana. A vossa mis-
são encontra-se aqui, nos vossos estudos e nas coisas simples de cada dia. Realizando-o com 
disponibilidade para a vontade de Deus, vós já sois apóstolos que ajudam toda a Igreja. Orai 
pelos homens que encontrareis amanhã” (P. Gautrelet, 3 de dezembro de 1844). Esta proposta 
de oração para a vida quotidiana despertou e fortaleceu neles, cada vez mais, a sua disponibili-
dade apostólica. É um chamamento a compreender que a missão a que nos conduz a oração está 
na vida quotidiana, nos gestos simples de cada dia.  
 
O nosso objetivo: oferecer às paróquias um caminho espiritual para entrar na dinâmica missio-
nária de Evangelii gaudium – A Alegria do Evangelho. (#EG73) 
 
O Caminho do Coração é a proposta da RMOP, que leva por diante, de maneira pedagógica, um 
programa para a missão que o Papa Francisco apresenta no Evangelii gaudium. Propomos às 
paróquias um caminho de formação e oração para entrar na dinâmica missionária que “A Alegria 
do Evangelho” propõe: formar discípulos missionários na vida quotidiana.  
 
Esta etapa concluir-se-á com o mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco 
para outubro de 2019.  
 
 
O Caminho do Coração tem duas dimensões 
 
A primeira, é uma “escola de oração” que nos leva a contemplar o mundo com os olhos de 
Jesus, a sintonizar com os seus sentimentos e a olhar o ser humano com ternura, compaixão e 
misericórdia.   
 
A segunda, é um “caminho de formação para a missão” que nos conduz a uma missão de com-
paixão pelo mundo.  
 
Estes dois aspetos mergulham-nos na dinâmica interior de Evangelii gaudium que nos chama a 
ser discípulos missionários. O impulso missionário não nasce dos nossos desejos de ajudar so-
mente quem sofre e necessita de esperança; nasce duma “vontade enamorada” que se encon-
trou com Jesus na intimidade da oração e nos chama a ser seus discípulos.  
 
“A comunidade evangelizadora mete-se, com obras e gestos, na vida quotidiana dos outros, en-
curta distâncias, abaixa-se até à humilhação, se necessário, e assume a vida humana, tocando a 
carne sofredora de Cristo no povo” –Evangelii Gaudium, n. 24.  
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O Caminho do Coração tem a sua fonte no tesouro espiritual que Santo Inácio de Loyola legou à 
Igreja: os Exercícios Espirituais; este caminho espiritual inscreve-se na dinâmica proposta pelo 
Evangelii gaudium. 
 
 
1 – Uma escola de oração que nos leva a contemplar o mundo com os olhos 
de Jesus 
 
Esta escola de oração que propomos tem raízes profundas na tradição espiritual da Igreja e en-
sina a rezar segundo o estilo do Caminho do Coração, uma oração apostólica e de intercessão. 
Não podemos ser missionários sem a oração. 
 
Como diz o Papa Francisco: “Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que oram 
e trabalham (…). É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compro-
misso e à atividade. Sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a Pala-
vra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, abatemo-
nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se. A Igreja não pode dispensar o pulmão 
da oração (…)”. Ler Evangelii gaudium, n. 262. 
 
Evangelii gaudium fala de forma muito clara da missão que foi confiada à Rede Mundial de Ora-
ção do Papa: a força missionária da intercessão.  
 

“Há uma forma de oração que nos incentiva particularmente a gastarmo-nos na evan-
gelização e nos motiva a procurar o bem dos outros: é a intercessão. Fixemos, por mo-
mentos, o íntimo de um grande evangelizador como S. Paulo, para perceber como era a 
sua oração. Esta oração estava repleta de seres humanos: “Em todas as minhas orações, 
sempre peço com alegria por todos vós (…), pois tenho-vos no coração” (Fl 1, 4.7). Des-
cobrimos, assim, que interceder não nos afasta da verdadeira contemplação, porque a 
contemplação que deixa de fora os outros é um engano” (n. 281). 

 
“Deste modo, quando um evangelizador sai da oração, o seu coração tornou-se mais 
generoso, libertou-se da consciência isolada e está ansioso para fazer o bem e partilhar 
a vida com os outros” (n. 282). 

 
 “Os grandes homens e mulheres de Deus foram grandes intercessores. A intercessão é 
como “fermento” no seio da Santíssima Trindade. É penetrarmos no Pai e descobrirmos 
novas dimensões que iluminam as situações concretas e as mudam. Poderíamos dizer 
que o coração de Deus se deixa comover pela intercessão, mas na realidade Ele sempre 
se nos antecipa, pelo que, com a nossa intercessão, apenas possibilitamos que o seu po-
der, o seu amor e a sua lealdade se manifestem mais claramente no povo” (n. 283). 

 
Para ajudar a rezar pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja, expressos por meio das 
intenções de oração do Papa, propomos a plataforma de oração Click To Pray que nos ajuda a 
conectarmo-nos com o mundo e com os outros.  
 
Ofereceremos materiais que possam ajudar, a nível paroquial, a propor uma escola de oração 
da Rede Mundial de Oração do Papa que ajude a missão da Igreja.  
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2 – Um caminho de formação que nos leva a uma missão de compaixão 
pelo mundo 
 
O “Caminho do Coração” é um itinerário que convida o nosso coração a estar mais próximo do 
Coração de Jesus, para o configurar com os seus sentimentos, desejos e anelos. Convida-nos a 
unirmo-nos à missão que Ele recebeu do Pai. Ser amigos de Jesus, profundamente unidos a Ele, 
percebendo as suas alegrias e sofrimentos pelo mundo, conduz-nos a comprometermo-nos com 
Ele pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja. São estes os desafios que o Papa nos 
confia, cada mês, e que nos dão a conhecer por onde se concretiza a missão do Pai confiada a 
Jesus. O “caminho do coração” ajuda-nos, pois, a perceber os desafios do mundo com os olhos 
de Jesus, para nos mobilizar, cada mês, dóceis ao Espírito Santo, pela oração e pelo serviço. É 
assim que este itinerário nos transforma cada dia mais como apóstolos da oração, discípulos 
missionários, para uma missão de compaixão.  
 
Jesus, no seu tempo, percebeu determinadas situações do contexto social que precisavam de 
ser atendidas. Eram os desafios do seu tempo. Jesus viu a necessidade de dignificar a mulher, 
de acolher os que se encontravam marginalizados, aproximar-se dos mais pobres e dos doentes, 
manifestando que Deus é Pai misericordioso. Jesus não Se limitou a ver estes desafios, tornou-
os visíveis aos demais e convidou outros a segui-Lo neste caminho.  
 
Hoje, a Igreja, guiada pelo mesmo espírito que conduziu Jesus, continua a perceber desafios no 
mundo, torna-os visíveis a nós por meio das intenções de oração do Papa e convida-nos a for-
marmos uma rede de oração e serviço de discípulos missionários. 
 
O Papa, como cabeça da Igreja e da Rede Mundial de Oração, torna visíveis os desafios do nosso 
tempo nas intenções que nos confia, cada mês. Assim como Jesus, para dar resposta a esses 
desafios, chamou outros para a missão, também hoje, na Rede, formamos uma comunidade de 
discípulos missionários. Hoje é Jesus que, na sua Igreja, nos chama a formar uma comunidade 
de oração e serviço face aos desafios do mundo de hoje. Este é o sentido e a missão da Rede 
Mundial de Oração do Papa.  
 
Neste mundo continua a fazer falta a presença de discípulos missionários, apóstolos que traba-
lhem na construção do Reino de Deus e que transmitam a experiência do amor do Pai.  
 
A RMOP é uma comunidade de discípulos missionários “que sabem ver, sem miopias herdadas; 
que examinam a realidade a partir dos olhos e do coração de Jesus, e a partir daí a julgam; e que 
arriscam, atuam, se comprometem” – Papa Francisco (Medellín 9/9/2017).  
 
A intenção de oração da Igreja oferece-nos um quadro de reflexão para nos comprometermos 
em profundidade com o desafio do mês. É um horizonte para a missão que nos ajuda a buscar, 
com outros, caminhos para dar resposta, pois o mundo é a nossa casa comum.  
 
Mas, além disso, há um aspeto que tem a ver com o processo pessoal do discípulo, com o seu 
mundo interior, com as suas relações quotidianas, com o seu modo de ser pessoa, com o seu 
estilo de vida. Por exemplo: uma coisa é que a Igreja nos convide a orar contra o comércio das 
armas que favorecem as guerras, e durante o mês nos informemos e apoiemos associações e 
organismos que se mobilizam contra esse tipo de vendas. Outra coisa é que esta mesma inten-
ção ou desafio nos ajude a olhar a nossa própria realidade interior para nos perguntarmos ou 
refletirmos sobre o nosso modo de construir a paz ou de semear divisão, de buscar instâncias 
de diálogo ou de disparar comentários e murmurações que quebram a comunhão: não esque-
çamos que a língua pode ser uma arma.  
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O Caminho do Coração abre-nos a uma missão de compaixão pelo mundo, orientada pelos 
desafios da humanidade e da missão da Igreja que as intenções expressam. É um programa de 
evangelização que transforma o nosso coração e nos convida a oferecer cada dia a nossa vida 
ao Senhor. Este programa desperta a nossa disponibilidade para a missão na nossa vida quoti-
diana. #EG27 
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ESTRATÉGIA GLOBAL 
 
A visualização e comunicação desta etapa da recriação será desenvolvida por La Machi – estra-
tégia e comunicação global. Para levar por diante, nas paróquias e grupos eclesiais, de forma 
pedagógica, o espírito missionário de Evangelii gaudium, propomos o itinerário "O Caminho do 
Coração": enquanto escola de oração e caminho de formação para a missão.  
 
Formar discípulos missionários na vida quotidiana far-se-á através do Caminho do Coração e de 
6 propostas missionárias: 
 
  - Comunidades da Rede Mundial de Oração do Papa 
  - Serviço eucarístico 
  - Open Chapel 
  - Missionários de O Vídeo do Papa 
  - Missões paroquiais e experiências de missão (caminhar e orar, etc.) 
  - Itinerância apostólica 
 
A criatividade e os materiais do Caminho do Coração, nosso caminho de formação e oração, fá-
lo-emos em cooperação com Tele Vid. Por um lado, uma proposta do Caminho do Coração que 
se apresente como “escola de oração” que nos leve a contemplar o mundo com os olhos de 
Jesus; e, por outro lado, um “caminho de formação” que nos conduza a uma missão de compai-
xão pelo mundo, seguindo a dinâmica interior de Evangelii gaudium.  
 
A criatividade e a comunicação das 6 propostas missionárias faremos com La Machi. 
 
PROCESSO PRÁTICO 
Escola de oração da Rede de Oração do Papa 
Orientações para os materiais produzidos pela TeleVid com a nossa equipe internacio-
nal. 
 
A escola de oração que propomos tem que revelar todo o tesouro espiritual da Igreja quanto à 
oração, tem que ter as suas raízes na tradição espiritual da Igreja, em particular, a oriental (o 
“pulmão oriental da Igreja”).  
 
Terá como material fundamental o livro “O a b c da oração” de Frédéric Fornos, S.J. (editado em 
francês, português, italiano e, em breve, espanhol). A apresentação é concreta, simples e com 
exercícios para a vida quotidiana. É um fundamento espiritual que encontra a sua fonte nos 
Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola.  
 
Proporá, além deste material fundamental, módulos para descobrir o tesouro espiritual da 
Igreja. Por exemplo: orar com os Padres do deserto, orar com Teresa de Ávila, orar com S. Bento, 
etc. O silêncio do coração ou os caminhos do coração, na Filocalia, etc. Têm que ser apresenta-
ções simples, práticas, que ajudem a conhecer e a viver o nosso tesouro espiritual.  
 
A dinâmica, no seu todo, será sempre de aprofundar a relação pessoal com Jesus Cristo, através 
da oração, para uma maior disponibilidade, na vida quotidiana, para a missão de Cristo. Isto 
implica docilidade ao Espírito do Senhor. Podem ser módulos com graus de dificuldade, como 
fiz para o livro “a b c da oração”, para quem é principiante, ou para quem deseja aprofundar.  
 
A proposta de Escola de Oração para as paróquias tem que ser muito simples, prática e de uso 
fácil, para que um animador paroquial a possa organizar.  
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De maneira criativa, pensar-se-á no melhor modo de oferecer esta proposta às paróquias: kit 
digital, vídeos, App, livros, etc. Será bom pedir assessoria a párocos e equipas paroquiais.  
 
Click To Pray tem que ser a plataforma da nossa formação para a oração, que apoia as nossas 
escolas paroquiais de oração. Teremos que articular o seu trabalho com La Machi, para que a 
plataforma possa ter um espaço de apoio a esta Escola de Oração.  
 
 
PROCESSO PRÁTICO 
 
Caminho da formação para a missão – entrar na dinâmica da missão de #EG  
Orientações para os materiais produzidos pela TeleVid com a nossa equipe internacio-
nal. 
 
O Caminho do Coração também é um caminho de formação que nos dispõe a uma missão de 
compaixão pelo mundo. A proposta para cada uma das nove etapas tem que apresentar, com 
um estilo muito simples e prático, os diversos aspetos de cada etapa: bíblico, pastoral, inteligên-
cia da fé, oração, etc. 
 
Por um lado, precisamos de material de capacitação para os formadores do Caminho do Coração 
na paróquia. Por outro lado, necessitamos de material para os participantes. Por exemplo: a 
etapa desdobrada durante um mês para um aprofundamento quotidiano. 
 
Temos escritos, dois documentos sobre o Caminho do Coração, que comentam o itinerário ofi-
cial e indicam a sua orientação interior: um por Javier Rojas, S.J., o outro por mim.  
 
O conteúdo extenso para cada um dos nove passos está a ser escrito e teremos terminado os 9 
(com as suas referências bíblicas, inteligência da fé, etc.) nos finais de janeiro.  
 
De maneira criativa, pensar-se-á no melhor modo de oferecer este caminho de formação à mis-
são nas paróquias, para entrar na dinâmica missionária de Evangelii gaudium – A Alegria do 
Evangelho. Por exemplo: kit digital, vídeos, aplicações móveis, livros, etc. 
 
Todos estes materiais terão que ser traduzidos nos idiomas internacionais usados na nossa rede 
e será necessário estarmos esclarecidos sobre os acordos de tradução.  
 
Festa de São Francisco Javier 
3 de dezembro de 2017 
 
P. Frédéric Fornos, S.J. e equipe internacional 
Diretor Internacional  
Rede Mundial de Oração do Papa 
Movimento Eucarístico Juvenil 
 
P. Javier Rojas, S.J. 
Diretor Regional Argentina-Uruguai-Paraguai 
Coordenador Click To Pray em espanhol 
Conselheiro Internacional 
 
(1) Ver documento 3 para recreação - equipes nacionais - 2014 


