
Oração de Exame 
 
Descrição 
 
A Oração de Exame é um exercício espiritual diário desenvolvido por Inácio de 
Loyola. Esta prática procura fazer os seguidores de Jesus crescerem em sua 
capacidade de discernir a vontade de Deus, encontrar Deus em todas as coisas e 
melhorar a sua compreensão da boa criação de Deus. A oração pode demorar 
entre dez e vinte minutos. A maior parte desse tempo será gasto a rever o seu 
dia. Tente não ficar pensando por um tempo exagerado. Em vez disso, permita-se 
tomar consciência e seguir em frente. 
 
Comece por encontrar um lugar tranquilo, onde não será incomodado. 
 
Depois sente-se confortavelmente, com boa postura e os dois pés no chão. 
Permita-se relaxar e fechar os olhos, se quiser. 
 
1. Lembre-se que está na presença de Deus 

Ao sentar-se em silêncio, concentre-se no amor profundo e duradouro de 
Deus por você. Estamos sempre na presença de Deus. Tente tornar-se 
consciente da presença de Deus de uma forma atenta. Peça ao Espírito 
Santo que o ajude a recordar o seu dia com amor. 

 
2. Lembre-se do seu dia com gratidão 

Depois de alguns momentos, lembre-se dos pequenos prazeres do seu dia; 
coisas como uma boa noite de sono, uma boa conversa, ou um belo pôr-do-
sol. Todos estes são presentes de Deus. Ao lembrar-se destes pequenos 
presentes de Deus, dedique um tempo para refletir sobre os presentes que 
você deu hoje, seja a Deus seja a outros. Como você conduziu suas forças, 
seu sentido de humor, suas capacidades, seu encorajamento, sua paciência 
com os outros hoje? Quando tiver terminado, faça uma breve pausa e 
agradeça a Deus por estas coisas. 

 
3. Peça orientação ao Espírito Santo 

Em um momento você começará a refazer os passos de seu dia. Antes de o 
fazr, peça ao Espírito Santo que guie e dirija sua mente. O Espírito o 
conduzirá e orientará na verdade e no mistério de seu coração. Peça ao 



Espírito Santo a capacidade de lembrar do seu dia com clareza e com uma 
compreensão de suas limitações. 

 
4. Reveja o seu dia 

Este é o passo central e o mais longo da oração. Volte para o início do seu 
dia e deixe que ele passe como um pequeno filme na sua mente. Preste 
atenção aos detalhes. Quais foram seus sentimentos? O que o motivou a 
responder a certas situações da forma como o fez? O objetivo disto é 
chamar a atenção para os aspectos positivos e negativos do seu dia. 
Quando estiver revendo o seu dia, faça a pergunta: “Onde eu falhei hoje? 
Houve algum momento em que vivi com raiva ou amargura? Houve coisas 
que evitei?” Não se deixe deter por estas coisas ou procure resolvê-las. 
Permita-se simplesmente identificá-las e seguir em frente. A seguir, faça a 
pergunta: “Quando é que eu amei?”. Houve um momento, ou vários 
momentos, em que fez a escolha de viver por amor. Talvez tenha sido um 
ato gentil, como segurar a porta ou passar tempo intencional com sua 
família. Lembre-se das formas que escolheu para amar neste dia. Em 
seguida, procure quaisquer padrões ou hábitos durante o decorrer do dia. 
Fez café na mesma hora? Conversou durante alguns minutos com um 
colega de trabalho? Ficou até tarde no trabalho, como sempre? À medida 
que detecta estes padrões, que emoções sente vir à superfície para cada 
hábito? Será que estes hábitos o ajudam a enfrentar o seu dia com amor? 
Será que o impedem de encarar seu dia com amor? 

 
5. Reconcilie e Resolva 

Finalmente, imagine-se sentado ao lado de Jesus, falando como se 
estivesse com um amigo. Talvez tenha havido algo em seu dia em que não 
se sentiu bem. Conte isto a Jesus, exprima seu desapontamento e pede a 
ele que esteja contigo quando você voltar a enfrentar essa situação. 
Permita-se sentir a tristeza no seu coração ao compartilhar isto, mas 
também se lembre e agradeça a contínua restauração do seu coração por 
Cristo. Lembre-se de todos os bons momentos do seu dia e agradeça a 
Jesus pela sua presença com você nesses momentos. 

 
6.       Termine com a Oração do Senhor 

“Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o 
vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos 



hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em 
tentação, mas livra-nos do mal.” Amém 


