
#RECOLHIMENTO
EM
CASA
MÊS DE JULHO

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



Introdução

COMECEMOS!

29 minutos
MEDITAÇÃO

LEITURA
15  minutos

TERÇO

EXAME

MEDITAÇÃO

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO

20 minutos

26 minutos



O QUE É  UM
RECOLHIMENTO?

Um recolhimento é um "mini-retiro", uma parada nas
atividades diárias para estar a sós com Deus e pensar
em como vivemos a fé na família, no trabalho e na
relação com os outros. O roteiro que oferecemos prevê
duas meditações, uma leitura espiritual e o terço.



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

MEDITAÇÃO
Jesus e a Igreja
29 minutos

https://soundcloud.com/pe-augusto-dantas/jesus-e-a-igreja


LEITURA

Crescer: um projeto em família

“Talvez nem sempre estejamos conscientes disto, mas é
precisamente a família que introduz a fraternidade no
mundo” (Papa Francisco).

https://opusdei.org/pt-br/article/crescer-um-projeto-em-familia-i/


EXAME DE 
CONSCIÊNCIA

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

1. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê:
instrumento da presença misteriosa, mas real, de
Cristo e da sua ação redentora no mundo?

2. Compreendo que eu também “sou Igreja”, sou
membro vivo da Igreja, do Corpo místico de Cristo, e
tenho por isso a responsabilidade pelos que são
membros desse mesmo Corpo? Sou consciente do
dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer
apostolado?

3. Rezo pelo Papa, Sucessor de Pedro e Vigário de
Cristo na terra? Que iniciativas tenho para dar a
conhecer os seus ensinamentos?



EXAME DE 
CONSCIÊNCIA

4. Rezo também pelos membros da Hierarquia da
Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem
pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa? 

5. Procuro que o meu lar, como o dos primeiros
cristãos, seja uma “igreja doméstica”, caracterizada pelo
amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e pelas
virtudes cristãs?

6. São Josemaria dizia que nós, os cristãos devemos ser
“semeadores de paz e de alegria”. Procuro ser assim:
um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu
trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida
social?

7. Penso em propósitos concretos com que possa
ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre
os outros?

Ato de contrição



MEDITAÇÃO
A Igreja e você
26 minutos

https://soundcloud.com/pe-augusto-dantas/a-igreja-e-voce


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!


