
#Recolhimento

Julho
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
33 minutos

Leitura

Exame

15 minutos

Meditação
31 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.

Neste mês de ju lho,  suger imos
considerar de modo especial  duas
parábolas de Jesus:  a parábola do
semeador,  e a parábola do jo io e do
tr igo.

Através destas parábolas Jesus
sugere que nos perguntemos como
acolhemos a palavra de Deus,  que
espaço lhe damos em nossas vidas.

PARA COMEÇAR



Meditação
A parábola do

semeador
33  MINUTOS

https://soundcloud.com/opusdeibrasil/recolhimento-de-julho-2021-1/s-WhDlxvP5VGc


LEITURA

A autoest ima cresce à
medida que a humi ldade
cresce,  porque é a v irtude
que nos ajuda a conhecer
s imultaneamente a nossa
misér ia e a nossa grandeza.

•  O correto amor a nós
mesmos

https://opusdei.org/pt-br/article/o-bom-amor-proprio/


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

1 .  “Um o semeador saiu a semear.  E
semeando ( . . . )  outras (sementes)  caíram
em boa terra:  deram frutos” (Mt 13,  4-8) .
Eu conf io na força da semente que o
Senhor deixou na minha alma? Como posso
ser mais  paciente comigo e com os outros,
sem desanimar quando os esforços
parecem não dar os frutos desejados?

2.  “O Senhor quer os seus f i lhos por todos
os caminhos honestos da terra,  lançando
a semente da compreensão, do perdão, da
convivência,  da car idade, da paz.  Tu que
fazes?” (For ja,  n .  373) .

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



3.  Deus deu a todos ta lentos ou
qual idades diferentes e espera que os
façamos frut if icar .  Como agradeço ao
Senhor pelo que Ele me deu e como
procuro modos cr iat ivos de colocar minhas
qual idades a seu serviço,  de aproximar as
almas de Deus?

4.  Um homem “t inha semeado boa semente
no seu campo.  Mas ( . . . )  veio o seu in imigo,
semeou jo io no meio do tr igo,  e part iu”  
(Mt 13,  24-25) .  Sei  conviver com as minhas
imperfeições,  as dos outros e das
inst i tu ições? Peço ao Senhor que isso não
me desanime e que eu saiba ter um olhar
compreensivo e sobrenatural?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



5.  Perante as dif iculdades,  procuro
recordar com São Paulo que “todas as
coisas concorrem para o bem daqueles
que amam a Deus” (Rm 8,  28)? De que
forma poderia aumentar minha conf iança
em que Deus nos traz sempre bens,  mesmo
nas c ircunstâncias mais  d if íceis  ou
negat ivas?

6.  “Os meus e le i tos gozarão do trabalho
de suas mãos.  Não trabalharão mais em
vão ( . . . )  porque serão a raça abençoada
pelo Senhor ( . . . ) .  Antes mesmo que me
chamem, eu lhes responderei ,  estarão
ainda falando e já serão atendidos” (Is
65,  23-24).  Conf iando em Deus,  procuro
superar os obstáculos que encontro ao
tentar aproximar alguém do Senhor? Rezo
e procuro modos de ajudar essas pessoas?

Ato de contr ição

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
Parábola do joio

31 MINUTOS

https://soundcloud.com/user-679086124/recolhimento-junho-2021-2-meditacao-sao-josemaria-e-a-vida-interior/s-ti1TctQsZTw


“O Senhor quer os seus
filhos por todos os caminhos
honestos da terra, lançando
a semente da compreensão,
do perdão, da convivência,

da caridade, da paz. Tu que
fazes?” 

(São Josemaria, 
Forja, 373)


