
#Recolhimento

Dezembro
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
31 minutos

Leitura

Exame

15  minutos

Terço

Oração do Papa
Francisco

Meditação
31 minutos

15 minutos



O recolh imento é uma
pausa nas at iv idades
diár ias para estar a sós
com Deus e pensar em
como vivemos a fé na
famí l ia,  no trabalho e
na relação com os
outros.  O roteiro que
oferecemos prevê duas
meditações,  uma le i tura
espir i tual  e o terço.

PARA COMEÇAR
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Meditação
Carne  e  d eb i l i dade

31 MINUTOS

https://soundcloud.com/pe-augusto-dantas/carne-e-debilidade?in=pe-augusto-dantas/sets/recolhimento-de-dezembro-2020


LEITURA
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Agradecer,  tanto o que
é bom como o que é
ruim, é saber-se sempre
amado por Deus.
Obrigado por estar aqui
a meu lado.  Obrigado
porque você dá
importância a isso.

Deixamos o texto
sugerido:  "Dá-Lhe
graças por tudo,
porque tudo é bom"

https://opusdei.org/pt-br/document/da-lhe-gracas-por-tudo-porque-tudo-e-bom/


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

1 .  Agradeço a miser icórdia de Deus,
que enviou seu própr io F i lho  para
ser o nosso Salvador?

2.  Toda a vida de Jesus,  Deus fe ito
homem, é um exemplo para nós.
Tenho o desejo de aprofundar no
mistér io do Natal ,  para “entender –
como diz ia São Josemaria – as l ições
que Jesus nos dá desde Menino,
desde recém-nascido,  desde que
seus o lhos se abr iram para esta
bendita terra dos homens”?

3.  Dou graças a Deus pelo dom da
f i l iação div ina? Relaciono-me com
Deus como Pai  cheio de Amor
miser icordioso,  que merece todo o
meu amor?

4.  Compreendo que, por grandes que
sejam os meus defeitos,  a graça de
Deus pode cr iar  em mim uma pessoa
nova?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA
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5.  Tenho a humi ldade de recomeçar
de novo depois  de cada falha,  sem
pessimismo, com a esperança de um
fi lho que se sente seguro porque é
ajudado e acompanhado por seu
Pai?

6.  Na noite de Natal ,  os pastores –
avisados por um anjo – foram com
pressa a Belém, e “encontraram
Maria e José,  e o Menino deitado
numa manjedoura”;  depois  o
adoraram, e lhe ofereceram os seus
presentes.  Tenho o propósito de ir
à Missa de Natal  com o desejo de
adorar a Jesus e oferecer- lhe como
presente a minha decisão de
melhorar?

7.  Já me decidi  a fazer uma boa
conf issão para preparar o Natal ,
com o desejo de oferecer a Cr isto a
pureza de uma alma arrependida e
bem disposta?
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EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
Vem,  Senhor  Jesus

31 MINUTOS

https://soundcloud.com/pe-augusto-dantas/vem-senhor-jesus?in=pe-augusto-dantas/sets/recolhimento-de-dezembro-2020


Terço
O SANTO ROSÁRIO É A ORAÇÃO COM QUE

OS CRISTÃOS SE DIRIGEM A NOSSA
SENHORA EM TODOS OS TEMPOS, PARA

PEDIR A SUA PROTEÇÃO NOS
MOMENTOS DE DIFICULDADE

https://opusdei.org/pt-br/article/o-que-e-o-terco-como-se-reza/


ORAÇÃO 
do Papa Francisco

pelo fim da pandemia
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ORAÇÃO

Ó Maria,
Tu sempre brilhas em nosso caminho
como sinal de salvação e esperança.
Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos,
que na Cruz foste associada à dor de Jesus,
mantendo firme a Tua fé.

Tu, Salvação do povo romano,
sabes do que precisamos
e temos a certeza de que garantirás,
como em Caná da Galileia,
que a alegria e a celebração possam retornar
após este momento de provação.

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor,
a nos conformarmos com a vontade do Pai
e a fazer o que Jesus nos disser.
Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos
e tomou sobre si nossas dores
para nos levar, através da Cruz,
à alegria da Ressurreição. Amém.

Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus.
Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na 
provação, e livra-nos de todo perigo, 
Virgem gloriosa e abençoada.



Muito
obrigado!


