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O primeiro e essencial
é o desejo e a vontade

dedicar um TEMPO ao Senhor ...

... e comece a andar,
permitindo o caminho

faça-nos PEREGRINOS.



COMO
IGNACIO

DE LOYOLA
E

FRANCISCO
BUTIÑÁ,

DOIS
GRANDES
AMIGOS
DE DEUS



Princípio e Fundação
O amor de Deus nos precede

“O homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a
Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma; e as outras
coisas na face da terra são criadas para o homem e para

ajudá-lo a buscar o fim para o qual foi criado "
 

Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais, 23

1º.
Dia



 

Sua vida guiada por esta bússola
que é o Princípio e a Fundação.



“Íñigo é um homem de extremos. Agora que pressentiu
um novo horizonte, deixa tudo de lado. Já tem uma tarefa,
uma meta. E está totalmente devotado a ela.
Ele irá para Jerusalém fazendo penitência por sua vida
anterior. Nada é mais importante para ele agora.
Sua mente viaja. Seu coração canta. "

José Mª, Rodríguez Olaizola, SJ, Ignacio, nunca sozinho
 

Se o seu norte é Deus, estamos nessa direção.
Se o seu norte é o irmão, nós também coincidiremos lá.



Quando a vida
perca sua alegria

2º.
Dia

"Se você esperar para curar suas feridas e
ficar bem consigo mesmo para amar e servir,

não alcançará a maior realização humana,
que resulta de se entregar aos outros por
meio de amor profundo e serviço alegre."

 
Lalovixi



 lágrimas
que

falam
do que 

nos
machuca

 





As cicatrizes nos lembram
que algo deu errado,
mas eles também nos mostram
o AMOR daquele que nos curou.



A chamada
de Jesus

3º.
Dia

Siga o Senhor
é uma forma de servir.

Nossas formas de servir serão tão ricas
e profundas quanto 

nossas formas de amar.



 me explica sua vocação...

Ele me amou primeiro

Um coração disposto a dar.
Este coração que quer ser fiel a você.

obrigado por nos fazertão felizes em suaglória



Senhor Jesus .... vocême chamou uma vez edesde então minha vidanão foi a mesma ..Agradeço por semprequerer que eu ouvisseseu chamado compessoas, gestosem minha vida.



Siempre en servicio 
y amor

Seu amor é

infinito e

impossível de

negar, uma

vez que o

conhecemos.

Imposible conocerte y no amarte

Jesus é meuescudo, cura,defesa,fotaleza ealicerce

Caminar bajo su mirada



Que sorte a nossa e às vezes nem
vemos, Jesus nos ama muito,

todos os dias nos manda sinais
que ignoramos, mas que

podemos ver nas pequenas
coisas do dia a dia. Serei

eternamente grato por tê-lo e
por amá-lo como eu o amo.

Jesus me chama a viver a nova
aliança com Ele e com seu povo.

Amada y sostenida. 
Jesús, sos mi camino. 

No estoy sola



La peña en la que me amparo 

Senhor, continue
guiando meu caminho.
Obrigado por estar epor te encontrar em cadadetalhe da minha vida.Sem você não sou nada.

Vocación y

trabajo para

la alabanza 

Seguir al pescador de

hombres, dócil en la entrega a

los demás, trabajar por los

necesitados.

Obrigado José por nos
mostrar esta forma de

seguir Jesus



Quem se apaixona

mostra isso.

Senhor, não me

deixe perder a

alegria de te amar.

É melhor
dar e dar
aos outros

Imensamente grato peloamor que você me dá paraque eu possa dá-lo aosoutros. Sempre pronto paraservir em seu nome, Senhor.



Nada é mais prático do que encontrar Deus;
do que amá-lo de forma absoluta,

e até o fim.
Pelo que você está apaixonado,

e agarre sua imaginação, isso afetará tudo.
Isso vai determinar o que te faz acordar de manhã

e o que você faz com seu pôr do sol;
Como você passa seus fins-de-semana,

o que você lê e quem você conhece;
o que parte seu coração e o que o enche de admiração

com alegria e gratidão.
Apaixone-se, continue apaixonado

e isso decidirá tudo.
 

Pedro Arrupe, SJ

E o maior de tudo é que o nosso Deus, o Deus das horas,
o Deus dos tempos, o de ontem, o de hoje, o de sempre,

ele está apaixonado por cada um de nós e todos os dias ele nos lembra
com a vida que ele coloca em nossas mãos.



Nazaret
4º.
Dia

“Um Deus infinitamente sábio e impecável, que veio ao
mundo para ensinar sua divina doutrina, obedece por
trinta anos a duas criaturas santas nas tarefas mais
humildes, e obedece sem desculpas, com simplicidade

e alegria, e com todo o afeto de seu coração ” .
 

Francisco Butiñá
La Joya del cristiá



Entra em Nazaré...

José



Nossa dedicação em Nazaré dá
frutos nas mãos de Jesus.

 

No pequeno, no próximo, no abraço
partilhado, no gesto de

solidariedade, no riso, na dor
recebida, no nosso quotidiano ...

isso, hoje e aqui, é Nazaré.



Andar
como discípulos

5º
Día

“Pedir o que eu quero: será aqui pedir o
conhecimento interno do Senhor, que se fez

homem por mim, para que eu o ame mais e o siga”.
 

Santo Inácio de Loyola, EE 104



¡felizes!!...
¡felizes!!...

Felizes nós que entramos em Nazaré!

Quem sabe cuidar com amor de outras duas pessoas é
aventureiro.

Aventure-se coitado de coração porque verei Deus nas
realidades que me rodeiam e deixarei sensibilizá-las.

Bem-aventurados os humildes de coração que se entregam dia
a dia em teu nome.

Bem-aventurados os puros de coração, para ver, reconhecer e
encontrar a felicidade de Deus em toda a Criação.

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão
misericórdia.

Bem-aventurados aqueles que, apesar da doença, encontram a
alegria do céu.

Bem-aventurados os que enfrentam as adversidades com fé,
confiança e esperança, porque deles será a alegria.

Bem-aventurados aqueles que aprendem com São José que o
importante não é fazer grandes coisas, mas fazer bem a tarefa
que corresponde a cada um.

Bem-aventurados aqueles que encontram nas pessoas mais
próximas o reflexo da presença de Deus.

Bem-aventurados aqueles que, diante das adversidades, vêem e
esperam em Deus.

Felizes para quem o quotidiano não os faz esquecer os sonhos
partilhados, a esperança e a utopia de outro mundo possível, a
justiça e o acolhimento como sentimento de alegre entrega.



felizes!!...
felizes!!...

FELIZES que fazem PAZ ... RECONCILIAÇÃO ... AMOR ...
como IRMÃS!

Felizes os afligidios, porque se consolam.

Felizes os idosos que esperam receber a Sagrada Comunhão.

Felizes os puros de coração porque se permitem ser amados
por Deus.

Felizes são aqueles com grandes corações que compartilham a
vida dando um novo presente, e eles se sentam em sua mesa e
o chamam de irmão.

Felizes os chamados a Nazaré, porque se entrarmos
encontraremos a verdadeira vida.

Felizes os mansos de coração porque encontrarão paz.

Felizes aqueles que amam sem medida.

Felizes os que buscam a santidade no dia a dia.

Felizes os que dão sem lembrar e recebem sem esquecer.

Felizes os que decidem seguir o caminho do Senhor.

Felizes aqueles que descobrem nos outros o sorriso e a alegria
de Jesus.

Felizes são aqueles que desejam imensamente ter um coração
puro, para que possam ver Deus em tudo o que Ele deseja que
vejamos.

Felizes são aqueles que escolhem a alegria quando algo
maravilhoso acontece em nossas vidas e em momentos de
dificuldade.



Felizes aqueles que optam por sorrir.

Felizes são aqueles que encontram o amor nos pequenos e
cotidianos, pois verão as maravilhas do Criador.

Felizes os que prestam serviço ao seu trabalho e se unem a ele
em oração.

Felizes aqueles que sabem ter sucesso na sua missão quotidiana
todos os dias e que sabem sorrir e alegrar-se no Senhor.

Felizes os que te procuram, porque é procurando por ti que vive a
alma.

Felizes os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus.

Felizes os que têm fome e sede de justiça porque ficarão
satisfeitos, porque deve haver justiça no mundo.

Felizes os que trabalham pela paz, são testemunhas fiéis dela,
procuram resolver os conflitos e estão dispostos a ajudar os que
dela necessitam.

Felizes os que vivem a alegria do Reino até o fim.

Felizes aqueles que, neste mundo em mudança, se reinventam a
cada dia em seu nome.

Feliz fica quando é insultado e perseguido e quando é caluniado
de todas as formas por minha causa.

Feliz os que praticam a Palavra de Deus.

Alegre-se, porque você vai receber ... você já está recebendo ...
um prêmio do céu.

 

felizes!!...
felizes!!...



A felicidade tem tantas cores, 
 experiências e histórias diferentes ...
E o melhor é que todos se encaixam 

no coração alegre de Jesus
e no sorriso amigável

daqueles que se tornam "pequenos".



Ecce Homo
Este é o Homem

6º
Dia

“Sinta o perfume das virtudes de Cristo
agonizante, sua mansidão, pobreza,

paciência, caridade...”
 

Francisco Butiñá, SJ
La joya del cristiá

 



 
você 
pode
ser

santo
 



Ressurreição

7º
Dia

"Olhando para o ofício de confortar, que
Cristo nosso Senhor traz, e comparando

como alguns amigos costumam 
confortar os outros."

 
Santo Inácio de Loyola, EE 224

 



"SENHOR,
VOCÊ SABE TUDO ...

VOCÊ SABE
QUE EU TE QUERO".

Aqui está o fogo que Jesus acende para
nós e em nós �. Levemos o que somos����

para que acenda em nós a paixão pela vida e o
fulgor da luz que nunca se apaga ❤ .



NOSSAS JACULATÓRIAS 

NOSSAS JACULATÓRIAS 

de coração a coração ...de coração a coração ...
Apesar de tudo, apesar de mim, aqui estou, Senhor. Nunca me deixe
acreditar que você não está caminhando ao meu lado.

Aqui estou, Senhor. Confio em você.

Com Jesus, Maria e José, comece o dia para viver da fé.

Espero que o Senhor esteja ao meu lado e que sempre me mostrará
o caminho que devo seguir.

O amor do Senhor não tem limites, nem o nosso.

O Senhor é meu pastor Não me falta nada, sempre me guie no
caminho certo, não me permita me afastar de Ti.

Em Teu Nome andarei, Senhor, apresentando o Teu Reino.

Na verdade, Cristo ressuscitou e vive no Espírito para nossa
salvação.

Fazei vai me acompanhar até a sua verdade e me ensinar ... eu
preciso de você senhor. Sua fidelidade permanece diante de meus
olhos.

Obrigado por tanto amor! Guia-me, não me abandones, fica comigo o
tempo todo, tudo é mais fácil da tua mão. ❤

Obrigado por viver presente na nossa terra e continuar a nos convidar
à vida ...

Obrigado Senhor pela tua bondade ... Estou aqui para fazer a tua
vontade.

Obrigado, meu Deus-Criador. Tenha misericórdia e misericórdia de
mim. Quero entrar, quero ver, contemplar e descobrir como se vive a
fé na Oficina de Nazaré.

Obrigado, Senhor, pela alegria de seguir o seu caminho, sempre
pronto para seguir a sua vontade.

Obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Estou aqui para fazer a sua
vontade, segui-lo e servi-lo.



Jesus, meu SOL, me acorde todos os dias, que sua LUZ e CALOR me
chamem, mandem-me para a OFICINA !!

Jesus, nosso bem, louvado para sempre !! 

A RESSURREIÇÃO de JESUS   é mais forte que a morte e Nele
vivemos, nos movemos e existimos.

Encha meu coração com sua ressurreição e continue iluminando meu
caminho e o dos outros.

Bom professor, Tu me conheces e sabes tudo sobre mim, orienta-me e
ajuda-me, eu confio em Ti.❤ 

Meu abrigo, meu refúgio, meu Deus, em quem confio.

Devo minha vida a você, você é minha força, minha força salvadora.
Eu te encontro em todos os lugares, Bem dentro de mim, posso adorar
Meu Senhor.

Não procure entre os mortos aquele que VIVE! 😄

Não somos ameaçados de morte, somos ameaçados de Ressurreição.

Pela dor da tua Paixão, Senhor, tende piedade deste mundo.

Que você seja minha força em cada passo e em cada ação do meu dia
a dia, para te louvar, te abençoar e pedir sua proteção.

Ressuscite moi, Seigneur, ... pour mieux te serve et aimer.

Senhor, que sondagem ou meu ❤ , ajude-me a ouvir e executar sua
vontade.

Senhor, apenas Tuas palavras de vida eterna.

Senhor, Tu ese o meu alicerce, o que me levou a superar todos os
obstáculos da minha caminhada.

Senhor aumenta minha fé e protege minha família inteira.

Senhor nas tuas mãos confio a minha caminhada para que cada dia
seja mais um passo contigo .

Tudo posso Naquele que me fortalece, em meu lugar estar pra me
apresentar ou soar bem esse Deus sonhou.

Viver mais um lindo dia abençoado sem agradecer a Deus e pelo
pecado. Agradeço-lhe, senhor, por este presente.



Jesus me guie no caminho certo, proteja minha família.

Jesus, aumenta a minha fé em DEUS e ABENÇOE todos da minha
família.

Jesus, obrigada por cuidar da minha vida e da minha família. Ajude-
me a ser seu reflexo para os outros.

JESUS, meu consolo, meu amor e minha paz , tu me chama e me
envia ao cotidiano para cumprir o ofício de confortar, em meio a
uma vida de angústia e dor ❤ .

Senhor Jesus, tu que renovas todas as coisas, sempre me
acompanha na minha caminhada.

Senhor Ressuscitado, dá-nos a tua Alegria e Paz… !! Ilumine nossas
Vidas sempre em busca de sua vontade.

Senhor, aqui estou. O que você quer que eu veja de tudo isso?
Obrigado por não soltar minha mão.

Senhor, da tua mão eu me levanto todos os dias.

Senhor, nas tuas mãos confio a minha saúde, família, amigos e a
Oficina de Nazaré.

Senhor, tu és a minha fortaleza, a minha rocha, o meu baluarte, o meu
libertador, a rocha em que me abrigo, o meu escudo, a minha força.

Senhor Jesus! Conto com você e você conta comigo!

Senhor Jesus, sinto a tua ressurreição a cada madrugada, na qual me
permites abrir os olhos e saber que me deste mais um dia de vida
para poder servir, porque os teus propósitos para mim são perfeitos.



Senhor, te agradeço por mais um dia. Abençoe e proteja o mundo
inteiro e minha família. Obrigado.

Senhor, eu me entrego a Ti, porque confio em Ti.

Senhor, não me abandones e que eu nunca deixe de servir-te com
amor.

Senhor, não sou digno de entrar em minha casa. Mas uma palavra sua
será o suficiente para me curar.

Senhor, coloco a minha vida e a da minha família nas tuas mãos.
Confio em você.

Senhor, o que você quer de mim? Mostre-me seus caminhos.

Senhor, você sabe disso e você pode TUDO!

Senhor, eu também te amo com tudo o que tenho e o que sou. Encha-
me com sua graça para me alegrar mais em você.

Senhor ... Não seja meu Juiz, seja meu Salvador.

Guie sempre os nossos passos e faça-nos guiar os caminhos que nos
conduzem a Ti.

Tu és o sol, Jesus, todas as manhãs, aquele que veste o meu dia com
alegria ...

Tu és o meu Pastor, por isso nada me faltará!!!

Você, meu Senhor e meu Deus ...

 

E jesusE jesus
te disse:te disse:
"Me siga""Me siga"..



Contemplação
para alcançar o amor

8º.
Dia

“Tome, Senhor, e receba toda a minha liberdade,
minha memória, meu entendimento e toda a minha

vontade, todos os meus bens e posses; Tu o deste
para mim, para Ti, Senhor, eu o retribuo; tudo é seu,
disponha de toda a sua vontade; dê-me o seu amor

e graça, isso é o suficiente para mim ”.
 

Santo Inácio de Loyola, E.E. 23



com seu amorcom seu amor
e sua graça,e sua graça,

SENHOR...SENHOR...

CAMINHAREMOS!CAMINHAREMOS!



Nestes exercícios espirituais, depois de ver a grandeza
de Deus (na natureza, no amor da minha família, na
felicidade da minha filha ...) vi a Cruz de Jesus (na
doença e na morte da minha própria família: pais,

irmão e meu marido). Voltei a sentir na minha vida,
acompanhando-me sempre nos meus passos, pela fé,
esta paz que me inunda no meio de tanta tristeza e
dor, através das minhas amigas que aí estão, desta

Congregação Josefina e desta grande Família Josefina
que Eu me sinto tão perto, mesmo à distância. Deus

usou todos eles para estar comigo.
 

Ana Mari Ponce
Taller de Alcalá

Obrigado por tornar possível esta linda semana de
atividades que nos fazem refletir sobre o nosso

caminhar diário na fé e na espiritualidade.
 

Luz Estela 
Taller de Bogotá



Em todas Em todas as coisasas coisas
encontramos um brilhoencontramos um brilho    
da sua Presença, senhor!da sua Presença, senhor!

vamos ainda mais longe!vamos ainda mais longe!



Todos, irmãs e leigos,Todos, irmãs e leigos,
dispostoSdispostoS    aa

SAIR NA MISSÃOSAIR NA MISSÃO



E ... os Exercícios começam hoje!
Continuamos a nos ver na Galiléia.

Obrigado a todos por compartilhar o caminho.



A paixão de sua vida era buscar e encontrar
Deus em todas as coisas

 Exercícios Espirituais
Oficinas de Nazaré 

2021


