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ORAÇÃO

  

São Marcos 12, 30-31

Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 
de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do 
que estes não existe”.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

309 O que é o amor?

O amor é a força com que nos entregamos a Deus, que nos amou 
primeiro, para nos unirmos a Ele e assim acolhermos os outros como a 
nós mesmos, por amor a Deus, sem reservas e com o coração. 
[1822-1829, 1844]

Jesus coloca o amor acima de todos os mandamentos, sem contudo os 
abolir. Santo Agostinho afirmava neste sentido: «Ama e faz o que 
quiseres!», o que não é tão fácil como parece... O amor é, portanto, a 
maior de todas as energias, aquela que anima e aperfeiçoa todas as 
outras forças com a vida divina.

Meu Senhor e meu Deus!
Tu criastes o  mundo,  com espaço e comida para todos,
 mas nós roubamos e lutamos uns contra os outros.
Poluímos até o ar que respiramos.
Nós expulsamos o amor do nosso meio
e nos esquecemoscomo partilhar.
Por favor, dá-nos a graça de amar.
Amém.

DESAFIO

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar.

PARTILHE 1. O que acontece quando você, de repente, se sente amado por alguém?

2. Com quem você pode aprender o que é o amor?

3. Uma frase de Santo Agostinho diz: “Ama e faze o que queres". Como se 
    pode entender esta frase corretamente? E como se pode interpretá-la 
    mal ?

4. Por que é um pecado quando uma pessoa não gosta de si mesma ou 
    até mesmo se despreza?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Pare um pouco, pense e reconstrua sua história... Desde o momento em 
que você era um bebê, até hoje. Não esconda as feridas, nem e as 
quedas no mal, as fases difíceis, as conquistas, alegrias, etc. Perceba 
que Deus olhou para você com infinito amor e misericórdia em todos 
estes momentos.

Você aceita esse desafio?

O que os mandamentos 
têm a ver com o amor?
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ORAÇÃO

  

CONTEMPLE São Marcos 12, 30-31

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

  ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

309 O que é o amor?

Meu Senhor e meu Deus!
Tu criastes o  mundo,  com espaço e comida para todos,
 mas nós roubamos e lutamos uns contra os outros.
Poluímos até o ar que respiramos.
Nós expulsamos o amor do nosso meio
e nos esquecemoscomo partilhar.
Por favor, dá-nos a graça de amar.
Amém.

DESAFIO

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

PARTILHE

Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o 
homem o que Deus uniu”.

O amor é a força com que nos entregamos a Deus, que nos amou 
primeiro, para nos unirmos a Ele e assim acolhermos os outros como a 
nós mesmos, por amor a Deus, sem reservas e com o coração. 
[1822-1829, 1844]

Jesus coloca o amor acima de todos os mandamentos, sem contudo os 
abolir. Santo Agostinho afirmava neste sentido: «Ama e faz o que 
quiseres!», o que não é tão fácil como parece... O amor é, portanto, a 
maior de todas as energias, aquela que anima e aperfeiçoa todas as 
outras forças com a vida divina.

1. O que acontece quando você, de repente, se sente amado por alguém?

2. Com quem você pode aprender o que é o amor?

3. Uma frase de Santo Agostinho diz: “Ama e faze o que queres". Como se 
    pode entender esta frase corretamente? E como se pode interpretá-la 
    mal ?

4. Por que é um pecado quando uma pessoa não gosta de si mesma ou 
    até mesmo se despreza?

Pare um pouco, pense e reconstrua sua história... Desde o momento em 
que você era um bebê, até hoje. Não esconda as feridas, nem e as 
quedas no mal, as fases difíceis, as conquistas, alegrias, etc. Perceba 
que Deus olhou para você com infinito amor e misericórdia em todos 
estes momentos.

Você aceita esse desafio?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

O que os mandamentos 
têm a ver com o amor?


