
#RECOLHIMENTO
EM
CASA
MÊS DE OUTUBRO

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



Introdução

COMECEMOS!

33 minutos
MEDITAÇÃO

LEITURA
15  minutos

TERÇO

EXAME

MEDITAÇÃO

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO

15 minutos

30 minutos



PARA
COMEÇAR

No Mês de Outubro recordamos dois acontecimentos
importantes: a fundação do Opus Dei e a canonização
de São Josemaria. Por isso o tema a considerar é a
santidade, ou melhor: a santidade de cada um de nós.

O recolhimento é uma pausa nas atividades
diárias para estar a sós com Deus e considerar como
vai a nossa vida cristã: a família, o trabalho, a relação
com os outros, em todos os momentos. 

O roteiro que oferecemos prevê duas meditações, 
 leitura espiritual e o terço.



MEDITAÇÃO
“O santo do cotidiano”
32 minutos

O importante é que ao ouvir, você
converse pessoalmente

com Nosso Senhor e entre em um
diálogo com Ele. Se precisar, você

pode ir parando o áudio

https://soundcloud.com/pe-adilson-oliveira/1-o-santo-do-cotidiano-a-canonizacao


LEITURA

“Na alegre esperança de Cristo” - A esperança abre um
mundo diante de nós, porque se fundamenta no que
Deus quer fazer em nós.
Encontre o texto aqui.

https://www.opusdei.org/pt-br/document/na-alegre-esperanca-de-cristo/


EXAME DE 
CONSCIÊNCIA

Coloque-se na presença de Deus e considere estas
questões com tranquilidade e em silêncio:

1. “Aí onde estão as nossas aspirações, o nosso
trabalho, os nossos amores – aí está o lugar do nosso
encontro cotidiano com Cristo” (São Josemaria).
Procuro transformar este ideal em realidade na minha
vida?

2. Jesus passou trinta anos nas circunstâncias mais
comuns – dedicado ao trabalho, à família, ao convívio
social, fazendo tudo bem feito e realizando no meio da
vida cotidiana a obra da Redenção. Vejo que Deus me
diz, através disso, que na minha vida diária posso e
devo santificar-me?

3. Entendo que Deus me espera nos pequenos deveres
de cada dia, pedindo-me que os cumpra com
fidelidade, com amor, com perfeição nos detalhes?



EXAME DE 
CONSCIÊNCIA

4. Encaro cada um dos deveres familiares, profissionais
ou sociais como aquilo que são aos olhos de Deus: uma
ocasião, sempre renovada, de amar e de servir a Deus
e ao próximo?

5. Ao pensar no chamado à santidade e ao apostolado
que Deus dirige a cada um de nós, levanto os olhos ao
Céu, de onde nos há de vir o auxílio, e fomento em mim
uma grande esperança?

6. Lembro que Jesus nos deu “o mundo como herança”,
como reza o Salmo 2, e que pede a todos os cristãos
para colaborarmos na extensão do seu reinado?

7. Procuro mostrar a grandeza da fé cristã, que dá
firmeza na verdade, ao mesmo tempo que ensina a
respeitar a liberdade dos outros?



MEDITAÇÃO
Ser “fermento na massa”
33 minutos

O importante é que ao ouvir, você
converse pessoalmente

com Nosso Senhor e entre em um
diálogo com Ele. Se precisar, você

pode ir parando o áudio

https://soundcloud.com/pe-adilson-oliveira/2-o-santo-do-cotidiano-o-fermento-no-meio-da-massa


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



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!


