
#Recolhimento

Junho
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
29 minutos

Leitura

Exame

15 minutos

Meditação
28 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.

Neste mês de junho,  a Igreja ref lete
sobre vár ias real idades:  a Eucar ist ia,
a Humanidade Santíss ima de Jesus,  os
Apóstolos Pedro e Paulo,  São João
Bat ista. . .  Também celebramos o dia de
São Josemaria Escr ivá,  o “Santo da
vida diár ia” .

Dentre todos estes temas,  neste ano,
escolhemos dois  para conduzir  a
nossa ref lexão de junho: O Coração
de Jesus e São Josemaria.

PARA COMEÇAR



Meditação
Ver Jesus com os olhos

de Maria
29  MINUTOS

https://soundcloud.com/user-679086124/recolhimento-junho-2021-1-meditacao-ver-jesus-com-os-olhos-de-maria/s-1maCqgBHyrj


LEITURA

São Josemaria sabia que
estava sempre acompanhado
por Jesus,  o “Grande Amigo”
que compreende as nossas
preocupações e angúst ias,
porque Ele “também é
homem”.

•  Novos Mediterrâneos:
“Jesus é meu amigo ínt imo”

https://opusdei.org/pt-br/document/novos-mediterraneos-2-jesus-e-meu-amigo-intimo/


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

1 .  Desejo que meu coração se torne cada
vez mais como o Coração de Cristo?
Procuro aprender no Evangelho suas
reações,  ternuras,  o lhares,  car inho,
del icadeza, paciência,  etc.?

2.  “Jesus viu um publ icano e,  ao o lhá- lo
com sent imento de amor e escolhê- lo,
disse:  Segue-me” (São Beda o
Venerável ,  Hom. 21) .  Dá-me paz pensar
que Jesus me olha com amor,  como olhou
para Mateus?

3.  Com as obras de miser icórdia,  a v ida
de Cristo se ref lete de maneira especial
em nossa conduta.  Sei  consolar quem
sofre,  trato os doentes próximos com
paciência e car inho,  ens ino quem não
sabe ou dou bons conselhos a quem
precisa? Percebo que as obras de
miser icórdia começam na minha famí l ia?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



4. Com que pessoas eu poder ia expandir
minha capacidade de compreender e
amar? Peço a Deus que me dê a graça
necessár ia para amar aqueles que não me
trataram bem, que me humi lharam ou com
quem não me dou muito bem? Sei
desculpar os defeitos dos outros?

5.  Como os ensinamentos de São
Josemaria a l imentam a minha oração e a
minha relação com Deus? Peço a sua
intercessão para me ajudar na minha
famí l ia e com os meus amigos?

6.  São Josemaria diz ia que quer ia deixar
aos seus f i lhos no Opus Dei  como herança
o amor à l iberdade e o bom humor.  O que
eu poderia melhorar para tornar isso uma
real idade na minha vida?

Ato de contr ição

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
São Josemaria e 

a Vida Inter ior
28 MINUTOS

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


“Jesus é teu amigo. –
O Amigo. – Com

coração de carne
como o teu. – Com

olhos de olhar
amabilíssimo, 

que choraram por
Lázaro… – E, tanto

como a Lázaro, 
te ama a ti.”

(São Josemaria, 
Caminho, 422)


