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Fundador dos Lassalistas

“É preciso fazer descer 
a inteligência, da 

cabeça ao coração e 
estabelecê-la aí.”

O presente e-book compartilha um roteiro de oração

Fundadores de uma das Associadas do Grupo UBEC.



1. Oração preparatória
Dispor-se: 

Q Buscar um lugar tranquilo e agradável que ajude na concentração.

Q Encontrar uma boa posição corporal.

Preparar-se: 

Q Repetir algumas vezes o refrão meditativo: 
Mestre onde moras? Mestre onde estás? No meio dos jovens, no meio das jovens. Vem 
e verás! Melodia: https://www.youtube.com/watch?v=fJCEf9OCXlw

Q Procurar ficar em silêncio interior e exterior por alguns minutos.

Q Respirar lentamente, profundamente e suavemente, com os olhos fechados, prestan-
do atenção no ar que entra e sai pelo nariz.

Q Colocar-se na presença de Deus e tomar consciência dessa presença. 
Enquanto me encontro aqui, 
Deus está presente, 
insuflando-me de vida e a tudo o que me rodeia. 
Durante uns momentos mantenho-me em silêncio 
e tomo consciência da presença deste Deus de amor.

Entregar-se: 

Deus não é alheio à minha liberdade: 
só o Espírito pode encher de vida os meus desejos mais profundos, 
conduzindo-me suavemente para o bem. 
Peço a graça de deixar que o Espírito me encha e me conduza.



2. Composição da história
 São João Batista de La Salle nasceu no dia 30 de abril de 1651, em Reims, na França, 
durante o reinado de Luiz XIV, uma época de riqueza econômica, cultural e humana para 
poucos, mas de pobreza, principalmente educacional e religiosa, para muitos. Era filho pri-
mogênito, entre 11 irmãos, de Luís de La Salle, Conselheiro de Luiz XIV, e de Nicolle Möet de 
Broulliet, da nobreza de Reims. 

 Desde os 10 anos, sentia-se chamado ao sacerdócio. Iniciou os estudos no Colégio 
dos Bons Meninos (Bons Enfants), em sua cidade natal. Posteriormente, cursou estudos de 
Filosofia e Teologia; primeiro, na Universidade de Reims, e, depois, na famosa Sorbonne, 
em Paris. La Salle fez o doutorado em Teologia e, aos 27 anos de idade, foi ordenado padre 
(presbítero), e cônego na catedral de Reims.

 Seu sonho era ser um bom pároco, mas Deus o encaminhou para a missão de criar 
escolas para meninos, filhos de artesãos e de famílias pobres. Para isto, teve de preparar 
educadores. Reuniu um grupo de professores em comunidade e, aos poucos, os tornou re-
ligiosos-educadores-leigos, isto é, não ordenados, consagrados a Deus para o ministério da 
educação humana e cristã da infância, adolescência e juventude.

 La Salle faleceu aos 68 anos de idade, em 1719, quando o Instituto dos Irmãos das 
Escolas Cristãs por ele fundado já marcava presença em diversas cidades de toda a França. 
Ele foi responsável pelo desenvolvimento de uma Teologia da Educação ao conceber obras 
sobre a educação escolar e espiritual. Dentre as obras, o Guia para Escolas Cristãs, um dos 
mais conceituados livros de pedagogia do século XVII.

 Em 1900, La Salle foi proclamado santo pelo Papa Leão XIII, e, em 1950, o Papa Pio 
XII o nomeou Padroeiro Universal dos Educadores.



3. Pedido de graça
 Senhor dá-me conhecimento interno de Jesus, que se faz humano por minha causa, 
para que possa amá-lo e segui-lo mais de perto (EE 104), tendo como exemplo e inspiração, 
a vida e o testemunho de serviço de São João Batista de La Salle.

4. Rezando a história
Q Nesse breve relato da história de São João Batista de La Salle, o que mais me toca, me 
chama atenção, o que mais aquece o meu coração?

Q Quais elementos da história dele, percebo em minha vida, quais valores, quais princípios?

5. Texto Bíblico
Mt 16, 24-26

“Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem 
quiser salvar sua vida a perderá; e quem perder sua vida por causa de mim e do evan-
gelho, a encontrará. De fato, de que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, se perde 
a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida”?



6. Conversando com o texto sagrado
 A proposta de oração com o texto bíblico, não é para tentarmos interpretá-lo, mas 
para sentir o texto, devemos ler, meditar, ler de novo, repetir, ruminar, como se faz com um 
pedaço de chocolate. Vai deixando derreter na boca, até se gastar. Ou seja, deixar as pala-
vras tocarem o coração e não a razão. 

 Imagine a Trindade Santa, aqui e agora, ao seu lado, abra o coração e conte tudo. 
Partilhe seus pensamentos, sentimentos, angústias, alegrias...

Algumas questões para ajudar na reflexão:

Q O que sinto quando rezo a partir do texto bíblico? 

Q Sinto-me consolado/a, perturbado/a, indiferente?

Q Qual a conexão que faço entre a história de São João Batista de La Salle e o texto bíblico?

Q Quais outros textos poderiam me ajudar a rezar a vida e a minha missão de educador?

7. Aprofundando a oração
 Na presença da Trindade Santa (Pai, Filho e Espírito Santo), que te ama, olhe com ho-
nestidade para tudo o que sentiu nesse momento que passou e que tem passado em sua 
vida: os altos e os baixos, o estado geral. Veja-se diante de Jesus, converse com Ele sobre 
aquilo que mais te tocou na oração, partilhe os sentimentos, os pensamentos, as sensa-
ções... Converse com essa presença Amorosa de Deus, como conversa com um/a amigo/a. 
Por onde Ele tem passado? Onde e como você sente a presença Dele?

Encerre esse diálogo rezando um Pai Nosso.



8. Registro e conclusão da oração
Sugerimos que anote o que foi marcante para sua oração: sentimentos, apelos, resistências, 
medos, intuições...

Conclua este momento orante, rezando a Oração de São João Batista de La Salle:

Ó Deus, que escolhestes São João Batista de La Salle para a educação cristã das crian-
ças e dos jovens, suscitai na vossa Igreja educadores que se consagrem inteiramente à 
formação humana e cristã da juventude. Dai-nos mais sacerdotes, religiosos e religiosas, 
para comunicar a fé, a esperança e o amor no mundo de hoje. Concedei-nos despertar 
para o serviço na comunidade e crescer na busca do Senhor. Amém! 
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