
#Recolhimento

Abri l
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
31 minutos

Leitura

Exame

15 minutos

Meditação
30 minutos



O recolh imento é uma pausa nas
at iv idades diár ias para estar a sós
com Deus e considerar como vai  a
nossa vida cr istã,  famí l ia,  trabalho,
relação com os outros,  todos os
momentos.  O roteiro que oferecemos
prevê duas meditações,  uma le i tura
espir i tual  e o exame de consciência.

PARA COMEÇAR

04



Meditação
Sentido divino da vida,  à

luz da fé
31 MINUTOS

https://soundcloud.com/miltonferreroni/a-luz-da-fe-i


LEITURA

04

O desaf io pecul iar  da etapa
histór ica em que vivemos
consiste,  em grande medida,
em conseguir  comunicar a
novidade de Cristo àqueles
que O consideram uma f igura
de certa forma superada.

“A razão da nossa
esperança”

https://opusdei.org/pt-br/article/a-razao-da-nossa-esperanca/


Coloque-se na presença de Deus e
considere estas questões com
tranqui l idade e em s i lêncio:

1 .  Tenho fé? Não só conf iança em Deus,
mas fé nas verdades e nos valores
cont idos nos ensinamentos de Jesus
Cristo e conf iados por E le à Igreja?

2.  Coloco a fé re l ig iosa no mesmo nível
das opin iões ideológicas,  das
preferências pol í t icas,  das ideias
opináveis,  que cada qual  escolhe ao seu
arbítr io?

3.  S into o dever,  de todos os cr istãos,
de conhecer bem a Bíbl ia −
especialmente o Novo Testamento −  e  os
ensinamentos que a Igreja,  transmit iu
aos f ié is ,  como verdades de fé ou de
moral?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA
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4. Desejo enr iquecer a minha fé lendo os
documentos do Papa? Procuro estudar o
Catecismo da Igreja Catól ica? Faço o
possível  para dar a conhecer e difundir  os
ensinamentos do Santo Padre?

5.  Pondero os acontecimentos,  as
advers idades e os problemas com a luz da
fé,  procurando descobrir  o que Deus quer
de mim nessas c ircunstâncias?

6.  Procuro adquir ir  a perspect iva da fé
através da oração, da meditação, de uns
minutos diár ios de recolh imento espir i tual ,
que me ajudem a considerar o sent ido da
vida e de todas as coisas na presença de
Deus?

7.  Tenho devoção ao Espír i to Santo? 
Peço- lhe com frequência que i lumine a
minha alma e me guie no caminho da vida?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



8.  Sei  apresentar a fé cr istã em toda a
sua beleza,  como um dom de Deus que
i lumina a alma e enche de plenitude o
coração e não como um s imples
moral ismo, como um código fr io de
regras?

9.  Procuro que meus amigos descubram,
com natural idade, como melhora o
ambiente de uma casa quando se deixa
Deus entrar nela?

10.  Alegro-me ao perceber que Deus
conta comigo neste mundo e que eu
posso contar com Deus e com a
intercessão maternal  de Nossa Senhora,
“Mãe da santa esperança”?

Ato de contr ição
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EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
Ser “ luz do mundo”

30 MINUTOS

https://soundcloud.com/miltonferreroni/a-luz-da-fe-ii


Muito
obrigado!


