
#Recolhimento

Janeiro
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
32 minutos

Leitura

Exame

15 minutos

Terço

Oração do Papa
Francisco

Meditação
30 minutos

15 minutos



“Recolh imento para
conhecer a Deus,  para te
conheceres e ass im progredir .
Um tempo necessár io para
descobrir  em que coisas e de
que modo é preciso reformar-se:
que tenho que fazer? que devo
evitar?” (São Josemaria -  Sulco,
177) .

Este é o objet ivo do
recolh imento:  uma pausa nas
at iv idades diár ias para estar a
sós com Deus e considerar como
vivemos a fé na nossa vida
diár ia,  como podemos crescer na
int imidade com Deus.  O roteiro
que oferecemos prevê duas
meditações,  uma le i tura
espir i tual  e o terço.

PARA COMEÇAR
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Meditação
Humildade

32 MINUTOS

A humildade dá espír i to esport ivo
para ret i f icar ,  começar e recomeçar.

https://soundcloud.com/pe-adilson-oliveira/1-humildade


LEITURA
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"O ideal  dos pais
concret iza-se,
sobretudo, em
conseguir  ser amigos
dos f i lhos",  d iz ia São
Josemaria.  Só ass im se
cr ia a conf iança que
torna possível  a sua
educação.

Deixamos o texto
sugerido:  Educar em
amizade

https://opusdei.org/pt-br/article/educar-em-amizade/


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

1 .  Jesus disse:  “Aprendei  de mim que
sou manso e humi lde de coração”.
Compreendo que a virtude da
humi ldade é básica,  para o
crescimento de todas as v irtudes? 

2.  Procuro ser humi lde diante de Deus
reconhecendo que Dele me vêm todos
os bens e que,   sem o auxí l io  da sua
graça, nunca poderei  a lcançar o
crescimento das virtudes? 

3.  "Com a medida com que medirdes
sereis  medidos",  d iz  Jesus.  Sou
consciente de que o orgulho é o maior
in imigo da unidade do casal? Peço
perdão, a inda que me custe? Evito as
crít icas negat ivas?

4.  Nosso Senhor det inha-se
para atender às necess idades de
cada pessoa.  Consigo captar o que os
outros esperam de mim?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA
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5.  O Evangelho conta que Fi l ipe
encontrou o seu amigo Natanael  e
lhe falou do seu encontro com
Jesus,  convidando-o a conhecê-lo:
"Vem e verás",  d isse.  Procuro que
as minhas amizades part ic ipem da
maravi lha do meu encontro com
Jesus?

6.  S into a responsabi l idade de
exercer cont inuamente uma
inf luência benéfica no coração dos
que me cercam? Percebo que
uma das maiores a legr ias da vida é
passar pelo mundo fazendo o bem
aos outros?
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EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
Caridade

30 MINUTOS

Sobre a base da humildade:  
crescer no amor a Deus e 

no amor ao próximo.

https://soundcloud.com/pe-adilson-oliveira/2-caridade


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!


