
#Recolhimento

Setembro
em Casa

DURAÇÃO APROXIMADA
120 MINUTOS



COMECEMOS!

Introdução

Meditação
28 minutos

Leitura

Exame

15 minutos

Meditação
26 minutos



O Recolh imento é um tempo
prolongado para dedicar inte iramente
ao Senhor.  Para ajudar a fazer este
tempo de oração, oferecemos- lhe um
esquema e mater ia l  para o mês de
Setembro.  

PARA COMEÇAR



Meditação
A Parábola dos talentos

28  MINUTOS

https://soundcloud.com/opusdeibrasil/recolhimento-setembro-2021-sonhar-com-deus-1-parabola-dos-talentos?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fopusdeibrasil%252Frecolhimento-setembro-2021-sonhar-com-deus-1-parabola-dos-talentos


LEITURA

Grande parte de uma vida
real izada consiste
precisamente em desenvolver
as capacidades recebidas.

•  Fazer frut if icar os ta lentos

https://opusdei.org/pt-br/article/fazer-frutificar-os-talentos/


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

1 .  Com frequência sent imos um orgulho
i lógico dos dons e ta lentos que recebidos
( . . . ) .  “Que é que possuis  que não tenhas
recebido? E,  se recebeste,  por que te
glor ias,  como se não o t ivesses recebido?”
( 1  Cor 4,7) .  Movido pela verdadeira
humi ldade, cult ivo uma profunda grat idão
ao Senhor por tudo o que recebi?

2.  “Reuniu seus servos e lhes conf iou seus
bens.  A um deu c inco talentos,  a outro
dois,  e a outro um, segundo a capacidade
de cada um” (Mt 25,  14-15) .  Estou animada
a desenvolver os ta lentos recebidos,  e
cumprir  a missão que Ele conf iou mim?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



3.  “Eu te conf iarei  muito.  Vem regozi jar-te
com teu senhor” (Mt 25,  23) .  Sei  ver ao
meu redor pessoas com talentos que,
colocadas a serviço do Senhor,  render iam
muito? Sei  valor izar,  sem inveja nem
comparações,  os ta lentos dos outros?

4.  “Queres f icar curado? O enfermo
respondeu-lhe:  Senhor,  não tenho
ninguém que me coloque na pisc ina” (Jo 5,
6-7) .  Eu quero que o Senhor me faça um
instrumento de sua graça para curar
muitas pessoas?

5.  Trato meus amigos como Jesus Cr isto
far ia,  com del icadeza, respeito e car inho?
Rezo por e les e procuro abr ir  hor izontes
em suas vidas,  respeitando sua l iberdade?

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



6.  “Ordenou-lhe Jesus:  'Levanta-te,  toma
o teu le i to e anda'“  (Jo 5,  8) .  Como me
deixo ajudar de forma que os meus
amigos,  colegas e fami l iares possam me
corr ig ir  ou me dar bons conselhos?

Ato de contr ição

EXAME DE
CONSCIÊNCIA



Meditação
O paral í t ico na piscina:  
"Não tenho ninguém.. ."

26 MINUTOS

https://soundcloud.com/opusdeibrasil/recolhimento-setembro-2021-sonhar-com-deus-2-hominem-non-habeo?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fopusdeibrasil%252Frecolhimento-setembro-2021-sonhar-com-deus-2-hominem-non-habeo


“Os que encontraram a Cristo
não podem fechar-se no seu

ambiente: triste coisa seria esse
esquecimento! Têm que abrir-se
em leque para chegar a todas as

almas” .
(São Josemaria, Sulco, 193)


