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APRESENTAÇÃO

Olivro do Êxodo traz uma história de libertação. O povo de 
Deus, que estava oprimido pelo faraó no Egito, sofria as do-
res de uma vida sem liberdade, amarrada pela escravidão. 

Eis, então, que o Senhor, movido por misericórdia e compaixão, deci-
de estender a sua mão poderosa em favor dos seus.

O plano de Deus para a libertação do seu povo se inicia com a 
eleição de Moisés. Esse servo fiel do Senhor foi escolhido desde o 
ventre materno para ser a representação humana de Deus em meio 
ao povo de Israel e prefiguração do definitivo Libertador, Jesus, que 
haveria de chegar. Assim como Moisés, nós também somos chamados 
e escolhidos desde a eternidade! O Senhor nos chama pelo nome e nos 
envia como portadores da sua Palavra.

"Êxodo" significa “saída”. Saída de uma condição de escravidão 
para uma vida em liberdade; passagem da morte para a vida. Certa-
mente, pela leitura e meditação desse livro bíblico, Deus manifestará 
a cada um de nós o seu anseio em querer nos arrancar de um estado de 
dor, sofrimento e prisão para uma vida nova nele mesmo. Ele deseja 
nos fazer atravessar os mares que existem diante de nós e nos trans-
portar para a Terra Prometida, que é o terreno do seu coração.

Espero sinceramente que este itinerário de oração proposto pela 
Irmã Zélia, durante estes quarenta dias, possa nos conduzir pelo de-
serto e nos fazer experimentar a doçura de construir uma Aliança com 
o Senhor, que nos livra de todas as correntes que nos aprisionam. 
Deus, assim como fez com o seu povo, está caminhando à nossa fren-
te, rumo a um lugar de liberdade e alegria. Que Ele nos abençoe e nos 
faça livres!

Padre Wilton Moraes Lopes, C.Ss.R



INTRODUÇÃO

Decidi fazer 40 dias de oração inspirando-me na Bíblia, 
pois tudo o que é fundamentado na Palavra de Deus é 
mais fácil de ser colocado em prática. Observei, nos 

meus atendimentos, que as pessoas têm dificuldade em perseverar 
em uma vida de oração e que muitos sequer conseguem fazer uma 
novena, isto é, 9 dias de oração; e, em um mundo onde todas as má-
quinas fazem as coisas com rapidez, nosso interior acabou fazendo o 
mesmo: não temos tempo de parar e contemplar a natureza ou brincar 
com uma criança, e para tudo o que fazemos, queremos uma resposta 
imediata. Posso afirmar, então, que as pessoas não têm mais paciência 
para orar e esperar o tempo do Senhor. 

Diante disso, nesses atendimentos, comecei a traçar metas e a dar, 
a cada uma dessas pessoas, uma disciplina orante, e essa prática deu 
certo. Percebi o quanto cada uma descobriu a beleza que há no seu 
interior e que rezar com determinação e fidelidade levou-a a uma con-
versão e a experiências profundas de intimidade com Deus.

A decisão de usar como base o livro do Êxodo foi em razão de 
nele narrarem-se os 40 dias e 40 noites em que Moisés passou no 
monte (Ex 34,28-34). O número 40 indica um tempo necessário de 
jejum e preparação de uma pessoa para algo novo que vai aconte-
cer. Jesus, por exemplo, começou sua evangelização pública após se 
preparar durante 40 dias em jejum e oração. De acordo com a Bíblia, 
segundo Lc 4,1-15, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão 
e foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo demônio 
durante 40 dias. Após vencer as tentações, Jesus estava cheio da força 
do Espírito Santo. A oração, o jejum e as penitências nos enchem de 
força e coragem para vencermos os desafios diários. Transformamos, 
assim, o ordinário em extraordinário.



1° DIA

 Antífona inicial
Com a Virgem Maria, eu vencerei todas as batalhas deste dia e 

experimentarei sua verdadeira alegria.

 No início da oração de hoje, rezar o Salmo 50
3. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E 

conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha ini-
quidade. 4. Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu 
pecado. 5. Eu reconheço a minha iniquidade; diante de mim está sem-
pre o meu pecado. 6. Só contra vós pequei: o que é mau fiz diante de 
vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julga-
mento. 7. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. 
8. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, 
a sabedoria no mais íntimo de mim. 9. Aspergi-me com um ramo de 
hissope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que 
a neve. 10. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para 
que exultem os ossos que triturastes. 11. Dos meus pecados desviai os 
olhos, e minhas culpas todas apagai. 12. Ó meu Deus, criai em mim 
um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. 13. De vossa face 
não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso santo Espírito. 14. Restituí-
-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. 
15. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os 
pecadores. 16. Deus, ó Deus, meu salvador, livrai-me da pena desse 
sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. 
17. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos 
louvores. 18. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais; e se eu vos 
ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. 19. Meu sacrifício, ó Senhor, 
é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, 



1° DIA

ção Imaculado de Jesus, pela separação de sua Mãe, quando se retirou 
por quarenta dias no deserto, a fim de que todos aqueles que deixam 
o mundo e os pais para corresponderem ao chamado divino alcancem 
de Vós a força para vencer toda separação e suportar tudo com santa 
paciência. (Rezam-se 10 pai-nossos).

2 – Eterno Divino Pai, humildemente prostrado diante de Vos-
sa Divina Majestade, ofereço-vos todo o grande sofrimento do corpo 
imaculado de Jesus, causado pelo extenuante jejum de 40 dias e 40 
noites, para reparar todos os pecados de gula e de intemperança, que 
muitos homens cometem ao satisfazerem as doentias exigências de 
seu mísero corpo. (Rezam-se 10 pai-nossos).

3 – Eterno Divino Pai, humildemente prostrado diante de Vossa Di-
vina Majestade, ofereço-vos todas as múltiplas e dolorosas provações 
e mortificações a que voluntariamente se submeteu o Imaculado Jesus, 
nos 40 dias de jejum no deserto, para reparar o espírito de mortificação 
e de desonestidade de muitos homens, e também para que as almas ge-
nerosas suportem com paciência as provações e abracem de boa vonta-
de as cruzes que Nosso Senhor lhes manda. (Rezam-se 10 pai-nossos).

4 – Eterno Divino Pai, humildemente prostrado diante de Vos-
sa Divina Majestade, ofereço-vos as cruciantes dores que sofreu o 
Coração Imaculado de Jesus, durante os quarenta dias de jejum no 
deserto, prevendo que, não obstante os quarenta dias de jejum e os 
seus grandes sofrimentos, a maior parte dos homens entregar-se-iam 
à intemperança e aos prazeres dos sentidos. Ofereço-vos essas Suas 
grandes penas para que os homens se arrependam dos seus pecados 
e imitem Jesus na vida de pobreza, na mortificação e na temperança. 
(Rezam-se 10 pai-nossos).

Oração: Meu Deus, eu me uno a todas as Missas que se celebram 
hoje no mundo inteiro, por todos os irmãos que estão em agonia e 
devem comparecer diante de Vossa Majestade. Que o preciosíssimo 
Sangue de Cristo Redentor e os méritos de Sua Santíssima Mãe lhes 
obtenham misericórdia e perdão. Amém.
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 Meditação do texto bíblico de Êxodo 1,1-22
1. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com 

Jacó, cada um com sua família: 2. Rúbem, Simeão, Levi, Judá, 3. 

Issacar, Zabulon, Benjamim, 4. Dã, Neftali, Gad e Aser. 5. Todas as 
pessoas saídas de Jacó eram em número de setenta. José estava já 
no Egito. 6. E, morto José, assim como todos os seus irmãos e toda 
aquela geração, 7. os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se; 
tornaram-se tão numerosos e tão fortes, que a Terra ficou repleta de-
les. 8. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha 
conhecido José. 9. Ele disse ao seu povo: “Vede: os israelitas tor-
naram-se numerosos e fortes demais para nós. 10. Vamos! É preciso 
tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não 
acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos ini-
migos e combatam contra nós, e se retirem do país”. 11. Estabeleceu, 
pois, sobre eles, feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos: 
eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que de-
viam servir de entreposto. 12. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto 
mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os 
aborrecerem. 13. Impunham-lhes a mais dura servidão, 14. e amargu-
ravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação 
de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos e todas 
as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. 15. O rei do Egito diri-
giu-se, igualmente, às parteiras dos hebreus (uma se chamava Séfora 
e a outra, Fua), 16. e disse-lhes: Quando assistirdes às mulheres dos 
hebreus, e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o; mas se for 
uma filha, deixai-a viver”. 17. Mas as parteiras temiam a Deus, e não 
executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. 18. 

O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: “Por que agistes assim, 
e deixastes viver os meninos?” 19. “Porque ‒ responderam elas ao 
faraó ‒ as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios: elas 
são vigorosas, e já dão à luz antes que chegue a parteira.” 20. Deus 
beneficiou as parteiras: o povo continuou a multiplicar-se e a espa-



1° DIA

lhar-se. 21. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas 
famílias. 22. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: “Todo 
menino que nascer, vós os atirareis ao Nilo. Deixareis, porém, viver 
todas as meninas”.

 Para refletir
Os filhos de Israel, ou israelitas, eram os descendentes de Jacó, 

cujo nome foi mudado para Israel após ele ter lutado com o anjo. Os 
Israelitas se mudaram para o Egito a convite de José, um dos filhos 
de Jacó que havia se tornado o grande administrador depois do Fa-
raó. Temendo ser ameaçado pelos numerosos israelitas, o Faraó fez 
dos Hebreus escravos, oprimindo-os para impedir o seu crescimento. 
Embora os egípcios tentassem subjugar os hebreus, forçando-os ao 
cativeiro e tratando-os como escravos, estes se multiplicavam e tor-
navam-se ainda mais fortes. Quando somos afligidos, podemos nos 
sentir derrotados, mas isso pode ser um meio de nos fortalecermos 
e desenvolvermos qualidades que nos prepararão para o futuro. Não 
podemos ser vencedores a menos que haja problemas a serem ven-
cidos. Seja fiel a Deus nos momentos difíceis, pois mesmo as piores 
situações podem fazer de nós pessoas melhores.

O Faraó ordenou que as parteiras matassem os bebês hebreus 
do sexo masculino, porém, as parteiras tinham o compromisso de 
ajudar os bebês a nascer, e não de matá-los. Neste caso, desobedecer 
à autoridade estava correto. Deus não deseja que obedeçamos às 
autoridades quando estas requerem que desobedeçamos a Ele ou à 
sua Palavra.

Agora, ore com este texto bíblico e anote aquilo que mais tocou 
o seu coração.
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Versículo bíblico para orar e repetir muitas vezes durante 
todo o dia

Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o es-
pírito de firmeza. (Salmo 50,12)

 O jejum de hoje
Não comer nenhum doce e nada que contenha açúcar.

 Oração final
À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não despre-

zeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sem-
pre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém.



2° DIA

 Antífona inicial
Com a Virgem Maria, eu vencerei todas as batalhas deste dia e 

experimentarei sua verdadeira alegria.

 No início da oração de hoje, rezar o Salmo 22
1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 2. Em verdes prados ele 

me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, 3. restaura 
as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor 
do seu nome. 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, 
pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. 
5. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais 
o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça. 6. A vossa 
bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha 
vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias.

 Rezar a oração dos “40 pai-nossos”
(Página 10.)

 Meditação do texto bíblico de Êxodo 2,1-25
1. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma 

filha de Levi, 2. que concebeu, e deu à luz um filho. Vendo que era 
formoso, escondeu-o durante três meses. 3. Mas, não podendo guar-
dá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de 
betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, 
no meio dos caniços. 4. A irmã do menino ficou parada a alguma dis-
tância para ver o que lhe havia de acontecer. 5. Ora, a filha do faraó 
desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à 



2° DIA

mulher sua filha Séfora. 22. Ela teve um filho, que Moisés chamou 
de Gérson, “porque ‒ disse ele ‒ sou apenas um hóspede em terra 
estrangeira”. 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os is-
raelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e, 
do fundo de sua escravidão, subiu o seu clamor até Deus. 24. Deus 
ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaac 
e Jacó. 25. Olhou para os israelitas e reconheceu-os.

 Para refletir
“Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha 

de Levi, que ficou em breve grávida, e deu à luz um filho”. Esse filho 
era Moisés, seus pais eram Jocabed e Esrom, e seus irmãos, Aarão e 
Miriã.

A mãe de Moisés sabia o quanto era errado matar o seu filho, mas 
pouco podia fazer para mudar a nova lei do Faraó. Sua única alterna-
tiva foi esconder a criança e colocá-la em um cesto no rio. Deus usou 
desse ato corajoso para colocar o menino, o Hebreu de sua escolha, 
na casa do Faraó. Às vezes você se sente cercado pelo mal e frustrado 
pelo pouco que pode fazer a respeito? Procure formas de agir contra 
o mal e confie em Deus para usar o seu esforço, por menor que este 
possa parecer.

A irmã de Moisés, Miriã, notou que a filha do Faraó o havia en-
contrado. Rapidamente, tomou a iniciativa e sugeriu à egípcia uma 
ama de leite (sua mãe) para cuidar do bebê; logo a mãe de Moisés 
estava junto a ele e Deus usou esse ato corajoso de Jocabed para dar 
início ao seu plano de salvar o seu povo do Egito. Não é preciso muito 
de nós para Deus realizar os seus planos em nossas vidas.

O livramento de Deus nem sempre acontece no momento que de-
sejamos. Deus havia prometido tirar o seu povo do Egito e, durante 
muito tempo, as pessoas esperaram o cumprimento dessa promessa, 
mas Deus as resgatou quando chegou a hora certa. Deus conhece o 
melhor tempo para agir. Lembre-se disso quando pensar que Deus o 
esqueceu em suas dificuldades.



3° DIA

 Antífona inicial
Com a Virgem Maria, eu vencerei todas as batalhas deste dia e 

experimentarei sua verdadeira alegria.

 No início da oração de hoje, rezar o Salmo 24
1. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. 2. Meu Deus, em vós con-

fio: não seja eu decepcionado! Não escarneçam de mim meus inimi-
gos! 3. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, 
mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. 4. Senhor, mostrai-me 
os vossos caminhos, e ensinai-me as vossas veredas. 5. Dirigi-me na 
vossa verdade e ensinai-me, porque sois minha salvação e em vós eu 
espero sempre. 6. Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de 
vossas bondades, que são eternas. 7. Não vos lembreis dos pecados de 
minha juventude e dos meus delitos; em nome de vossa misericórdia, 
lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondade, Senhor. 8. O Senhor 
é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. 9. 

Dirige os humildes na justiça, e lhes ensina a sua via. 10. Todos os 
caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que guar-
dam sua aliança e seus preceitos. 11. Por amor de vosso nome, Senhor, 
perdoai meu pecado, por maior que seja. 12. Que advém ao homem 
que teme o Senhor? Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. 13. 

Viverá na felicidade, e sua posteridade possuirá a terra. 14. O Senhor 
se torna íntimo dos que o temem, e lhes manifesta a sua aliança. 15. 

Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque ele livrará do laço 
os meus pés. 16. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e 
na miséria. 17. Aliviai as angústias do meu coração, e livrai-me das 
aflições. 18. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai-me todas 



40 dias  de Oração e Libertação

as faltas. 19. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável 
me perseguem.20. Defendei minha alma e livrai-me: não seja confun-
dido eu que em vós me acolhi. 21. Protejam-me a inocência e a integri-
dade, porque espero em vós, Senhor. 22. Ó Deus, livrai Israel de todas 
as suas angústias.

 Rezar a oração dos “40 pai-nossos”
(Página 10.)

 Meditação do texto bíblico de Êxodo 3,1-22
1. Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote 

de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, 
chegou até a montanha de Deus, Horeb. 2. O anjo do Senhor apare-
ceu-lhe numa chama (que saía) do meio a uma sarça. Moisés olhava: 
a sarça ardia, mas não se consumia. 3. “Vou me aproximar ‒ disse 
ele consigo ‒ para contemplar esse extraordinário espetáculo, e sa-
ber por que a sarça não se consome.” 4. Vendo o Senhor que ele se 
aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: “Moisés, Moisés!” 
“Eis-me aqui!” ‒ respondeu ele. 5. E Deus: “Não te aproximes daqui. 
Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é 
uma terra santa. 6. Eu sou ‒ ajuntou ele ‒ o Deus de teu pai, o Deus 
de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó”. Moisés escondeu o 
rosto, e não ousava olhar para Deus. 7. O Senhor disse: “Eu vi, eu vi 
a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por 
causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. 8. E desci 
para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para 
uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde 
habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e 
os jebuseus. 9. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até 
mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. 10. Vai, eu te envio 
ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo”. 11. Moisés disse 
a Deus: “Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os is-
raelitas?”. 12. “Eu estarei contigo ‒ respondeu Deus ‒; e eis aqui um 


