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• Por	favor,	pode	colocar	seus	pertences	no	chão.	Se	quiser,	pode	tirar	os	calçados;	

• Se	acomode.	Sente-se	confortavelmente.	Pode	deixar	as	pernas	descruzadas...	a	
coluna	ereta...	os	pés	plantados	no	chão....	Se	quiser	colocar	as	mãos	sobre	as	
coxas	os	ombros	ficarão	mais	soltos;	

• Agora	pode	fechar	os	olhos	...	e	respirar	profundamente	...	por	3	vezes;	

• Pode	relaxar	a	cabeça...	os	ombros...	braços...	tórax...	pernas...	e	pés.	Respire	
profundamente...	retenha	por	alguns	instantes	o	ar	em	pulmões...	e	solte-o	de	uma	
vez.	Você	pode	repetir	isso	por	3	vezes...	no	seu	ritmo;	

• Aquecido...	 e	 relaxado...	 imagine	 uma	 luz	 brilhante...	 que	 vem	 de	 Deus...	 e	 vai	
entrando	lentamente	por	sua	cabeça...	iluminando	sua	inteligência...	sua	vontade...	
e	 imaginação...	 reze	 comigo	 em	 seu	 coração:	 	 Senhor,	 que	 todos	 os	 meus	
pensamentos,	 desejos,	 memória	 e	 imaginação	 sejam	 voltados	 unicamente	 para	
Teu	serviço	e	louvor!	(Obs.:	só	pra	quem	está	começando);	

• A	 luz	 ilumina	 sua	 testa...	 seu	 olho	 esquerdo...	 (se	 quiser	 pode	 detalhar:	
sobrancelhas,	pálpebras,	 cílios	 superiores	e	 inferiores,	 globo	ocular,	 íris,	pupila,	
duto	 ocular,	 córnea	 e	 cristalino)	 o	 olho	 direito...	 e	 agora	 reze	 comigo	 em	 seu	
coração:	 	Senhor,	desperta	meu	olhar	interior.	Que	eu	possa	Ver	nesta	oração,	o	
que	Tu	desejas	me	mostrar	(o	que	Você	quer	me	revelar?);	

• Traga	a	 luz	para	sua	orelha	e	ouvidos	 esquerdo...	para	o	direito...	 e	agora	reze	
comigo	em	seu	coração:		Senhor,	desperta	meu	ouvido	interior.	Que	eu	possa	Te	
ouvir	 nesta	 oração	 (Tua	 voz	 carinhosa	me	 chamando	 para	 estar	 contigo?	 Teus	
apelos	para	minha	vida?)	

• Traga	a	luz	para	seu	nariz...	narina	esquerda...	 	narina	direita...	respire!...	Senhor,	
desperta	meu	olfato	interior.	Que	eu	possa	sentir	Teu	perfume;	

• Traga	a	luz	sobre	seu	rosto:	Senhor,	desperta	meu	tato	interior.	Que	eu	possa	Te	
tocar	e	me	deixar	tocar;	

• Traga	 a	 luz	 para	 a	 sua	 boca...	 para	 as	 papilas	 gustativas	 na	 língua:	 Senhor,		
desperta	meu	paladar	interior.	Que	eu	possa	saborear	esta	oração;	

• Ilumine	 agora	 seu	 pescoço...	 mova	 a	 cabeça	 suavemente	 para	 um	 lado...		
vagarosamente	para	o	outro...	respire	profundamente...	relaxe	mais	e	mais;	

• Ilumine	 o	 ombro	 direito...	 o	 braço...	 antebraço...	 pulso...	 mão..	 dedos...	 agora	
ilumine	o	ombro	esquerdo...	o	braço...	antebraço...	pulso...	mão..	dedos;	

• Ilumine	a	coluna	vertebral	cervical...	toráxica...	lombar...	sacro	e	cóccix...		espalhe	a	
luz	pelas	costas...	nádegas...	solte	o	peso	de	seu	corpo...	respire	profundamente...	e	
relaxe	mais	e	mais;	

• Ilumine	o	peito...	a	barriga...		todos	os	órgão	internos;	



	
• Ilumine	 a	 coxa	 esquerda...	 o	 joelho...	 perna...	 tornozelo...	 pé...	 artelhos...	 agora	 a	

coxa	direita...	o	joelho...	perna...	tornozelo...	pé...	artelhos;	

• Perceba	como	você	está	iluminado(a)...	pulsando	como	uma	estrela...	espalhe	luz	
em	todas	as	direções;	

• Reze	 comigo	 em	 seu	 coração:	 Senhor,	 dai-me	 a	 graça	 de	 me	 reconhecer	
pecador(a),	perdoado(a).	

• Agora	traga	à	memória	a	história	do	filho	pródigo...	com	os	olhos	da	imaginação		
veja:	

o O	 filho	mais	novo	numa	 terra	distante...	 gastando	 sua	parte	da	herança	 (de	um	
tempo);	

o Reflita	sobre	você	mesmo:	quantas	vezes	esteve	ou	está	distante	de	Deus?...	dos	
outros...	 e	 até	 de	 si	 mesmo?	 Talvez	 desorientado...	 procurando	 a	 felicidade	 em	
ambientes	 e	 situações	 que	 o	 distanciam	 mais	 da	 casa	 do	 Pai...	 Onde	 você	 se	
encontra?	(de	um	tempo)	

o Imagine	que	se	levanta	e	se	coloca	a	caminho...	volta	pra	casa	do	Pai...	e	enquanto	
está	a	caminho,	pense	como	será	esse	reencontro	(de	um	tempo);	

o Aviste	o	Pai	que	o	aguarda	de	braços	abertos...	assim	que	te	avista,	corre	em	sua	
direção...	 o	 abraça...	 o	 cobre	 de	 beijos...	 deixe-se	 acolher...	 abraçar...	 beijar...	
perdoar.	Converse	com	o	Pai...	fale	de	seu	afastamento	(de	um	tempo);	

o Perceba	que	para	Ele,	a	única	coisa	que	importa	é	você	ter	voltado...	Ele	se	encheu	
de	alegria...	Escute	o	quanto	Ele	te	ama...		a	festa	que	faz	para	você...	Sinta	toda	a	
alegria;	(de	um	tempo)	

	

Conforme	o	tempo	pode-se	parar	por	aqui	mesmo,	ou	então	dar	continuidade:	

o O	Pai	deseja	não	só	a	volta	do	 filho	mais	 jovem...	Ele	quer	 também	o	 filho	mais	
velho....	Este	também	precisa	ser	encontrado...	e	inserido	de	volta	à	casa,	à	alegria;	

o Recorde	 como	 se	 portou	 o	 filho	 mais	 velho	 ao	 saber	 da	 festa	 para	 o	 irmão:	
amargurado,	 triste,	 perdido	 em	 ressentimentos;	 com	 ciúmes....	 Prisioneiro,	 o	
dever	 o	 escraviza,	 sua	 mágoa	 o	 impede	 de	 se	 alegrar	 na	 festa	 da	 vida.	 Talvez	
perdido	em	seu	egoísmo...	estranho	em	sua	própria	casa.	Não	há	tolerância...	nem	
diálogo...	 Recorde	 as	 pessoas	 de	 sua	 relação...	 de	 quem	 você	 sente	 mágoa.	
Dialogue	com	a	elas...fale	de	seus	sentimentos...	e	escute-as....	Tente	perceber	suas	
razões...	com	a	graça	de	Deus,	perdoe...	Dê	um	abraço	da	paz!;	

o Deixe-a	 livre	 para	 viver	 a	 sua	 vida...	 Deixe	 que	 Deus,	 Pai	 e	 Mãe	 de	 ternura,	 te	
cure...	 fique	 de	molho	 no	AMOR...	 você	 pode	 entrar	 na	 festa	 da	 Comunhão...	 na	
festa	da	família	de	Cristo...	onde	somos	todos	irmãos;	

o Louve	e	agradeça	a	Deus	pelo	amor	misericordioso...	gratuito...	por	Ele	te	amar...	
por	amar	a	todos	os	seus	filhos	e	filhas...	e	despeça-se;	

o Vá	voltando	para	esta	sala...	acolhendo	os	barulhos...	mexendo	os	pés...	as	mãos...	
se	 quiser,	 passe	 as	 mãos	 na	 cabeça...	 pode	 se	 espreguiçar...	 quando	 se	 sentir	
pronto,	pode	abrir	os	olhos.	

o Cantemos:	Confiei	no	seu	amor	e	voltei,	sim	aqui	é	o	meu	lugar...	


