
#Recolhimento

Fevereiro
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
33 minutos

Leitura

Exame

15 minutos

Meditação
32 minutos



“Fornecemos vár ios textos e áudios
para quem não pode ir  a uma Igreja
ou a um centro da Obra e precisa
fazer o recolh imento mensal  em casa.

Tentemos atenuar a falta que
sent imos da presença eucaríst ica de
Jesus encontrando um momento l ivre
de outras ocupações e um lugar
isolado.

O tema deste mês é o desprendimento
cr istão.  Como o Papa recorda na sua
mensagem para a Quaresma, o je jum
como “exper iência de pr ivação, leva
as pessoas que o prat icam com
simpl ic idade de coração a redescobrir
o dom de Deus e a compreender a
nossa real idade de cr iaturas que,
feitas à sua imagem e semelhança,
n'Ele encontram plena real ização”.

PARA COMEÇAR

04



Meditação
Temperança e

sobriedade,  necessárias
para a harmonia inter ior

33 MINUTOS

https://soundcloud.com/user-679086124/recolhimento-de-fevereiro-bem-aventurados-os-pobres-de-espirito-1


LEITURA

04

Editor ia l  sobre as bem-
aventuranças,  que aborda o
conselho de Jesus:  "Bem-
aventurados os pobres de
espír i to,  porque deles é o
reino dos céus" .

 “Enr iquecer-se com a
pobreza”

https://opusdei.org/pt-br/article/as-bem-aventurancas-ii-enriquecer-se-com-a-pobreza/


1 .  Compreendo que, como diz  São
Josemaria,  o que é preciso para ser fe l iz
não é uma vida cômoda, mas um coração
enamorado?

2.  Percebo que a alegr ia não nasce da
acumulação de sat isfações egoístas,  mas
da mult ip l icação dos atos de amor a Deus
e ao próximo?

3.  No meio de uma sociedade consumista e
hedonista,  dominada pelo culto ao prazer,
sei  v iver a moderação e o desprendimento
própr ios do espír i to cr istão?

4.  Esforço-me por fazer habitualmente os
pequenos sacr if íc ios para vencer as
minhas tendências à intemperança?

5.  Vivo muito dependente da propaganda
ou da moda, do desejo de ter o ú lt imo
produto,  a ú lt ima novidade?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA

04



6.  Procuro fomentar na minha famí l ia e
entre os meus amigos – com o exemplo
e com a palavra – um est i lo  de vida
sóbrio,  que esteja de acordo com o
espír i to cr istão de desprendimento?

7.  Cuido da ordem e da l impeza da
minha casa e do meu ambiente de
trabalho?

8.  Faço obras de miser icórdia em favor
dos necess itados e contr ibuo para as
necess idades mater ia is  da Igreja e
outras in ic iat ivas?

04

EXAME DE
CONSCIÊNCIA

04



Meditação
Desprendimento:  a
virtude da pobreza

32 MINUTOS

https://soundcloud.com/user-679086124/recolhimento-de-fevereiro-bem-aventurados-os-pobres-de-espirito-2


Muito
obrigado!


