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Meditação
29 minutos
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15 minutos

Meditação
31 minutos



No dia 6 de agosto a Igreja recorda a
festa da Transf iguração do Senhor.
“Jesus tomou consigo Pedro,  T iago e
João, e os levou sozinhos a um lugar à
parte sobre uma alta montanha.  E
transf igurou-se diante deles”  (Mc
9,2) .

Com Pedro,  T iago e João, nessa festa,
somos convidados a pôr o centro da
nossa atenção em Jesus.  Temos de
ouvi- lo,  e deixar que a sua vida e
ensinamentos div in izem a nossa vida
diár ia.  Ass im rezava São Josemaria:
“Senhor nosso,  aqui  nos tens
dispostos a escutar tudo o que
queiras dizer-nos.  Fala-nos,  estamos
atentos à tua voz.  Que as tuas
palavras,  caindo na nossa alma,
abrasem a nossa vontade para que se
lance fervorosamente a obedecer-te” .

É o que procuraremos fazer,  com a
ajuda deste roteiro.

PARA COMEÇAR



Meditação
A Transfiguração do

Senhor
29  MINUTOS

https://soundcloud.com/logos_logoi/olhar-para-jesus-1?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Flogos_logoi%252Folhar-para-jesus-1


LEITURA

Seguindo o ensinamento de
São Josemaria,  contemplamos
nesse art igo a passagem do
Evangelho em que Jesus
caminha sobre as águas,  e
compreenderemos que junto
d’Ele superam-se as
dif iculdades,  inseguranças e
temores.

•  Caminhar para Jesus Cr isto

https://opusdei.org/pt-br/article/caminhar-para-jesus-cristo/


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

1 .  Olhar e contemplar a Cr isto me enche
de esperança? Que desânimos e tr istezas
posso abandonar no Senhor para que os
converta em alegr ia e fonte de uma nova
vida?

2.  “Mestre,  é bom para nós estarmos aqui ;
faremos três tendas” (Mc 9,  5) .  Procuro
compart i lhar com minha famí l ia e amigos a
alegr ia de estar com Jesus?

3.  Quando encontro dif iculdades e
contratempos nas tarefas do dia-a-dia,
sei  descobrir  a l i  Cr isto que me espera,
abraçado à cruz,  e me pede para
carregá-la com ele?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



4. Procuro,  sempre que possível ,
momentos para minha oração pessoal? E
ao mesmo tempo, no meu dia-a-dia,  no
meu trabalho e na minha famí l ia,  procuro
ter a minha vida transformada pela minha
relação com Deus?

5.  De que forma ins isto em pedir  ao
Senhor,  sabendo que “a oração é
onipotente” e “é sempre fecunda”?

6.  Diante das inseguranças da vida,
procuro me abandonar no Senhor sabendo
que quem está nas mãos de Deus está nas
melhores mãos?

Ato de contr ição

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
Jesus caminha sobre as

águas
31 MINUTOS

https://soundcloud.com/logos_logoi/olhar-para-jesus-2-caminhando?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Flogos_logoi%252Folhar-para-jesus-2-caminhando


“Verdadeiramente a vida –
que já de per si é estreita e

insegura – às vezes se torna
difícil. Mas isso contribuirá

para fazer-te mais
sobrenatural, para te fazer
ver a mão de Deus: e assim

serás mais humano e
compreensivo com os que te

rodeiam."

(São Josemaria, 
Sulco, 762)


