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ORAÇÃO

  

São Lucas 1, 38

Então disse Maria: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo 
a tua palavra”. E o anjo afastou-se dela. 

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.). 

479 O que podemos aprender com a forma como Maria orava?

Aprender a orar com Maria significa estar em harmonia com a sua 
oração: «Faça-se em mim segundo a Tua palavra.» (Lc 1,38) Orar é, no 
fundo, uma entrega que responde ao amor de Deus. Quando, como 
Maria, dizemos “sim”, Deus tem a possibilidade de viver no seio da 
nossa vida. [2617-2618, 2622, 2674] 

Meu Senhor e meu Deus!
Antes que nós tivéssemos decidido por  Ti
 o Senhor já tinha se decidido por nós.
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. Por que Maria é o modelo central, depois de Jesus, para quem quer se 
    tornar um cristão?

2. O que teria acontecido se Maria tivesse dito ao Arcanjo Gabriel: "Eu     
    não sei ... talvez melhor não!" Ou "O que vou receber por isso?"

3. Por que devemos rezar à Maria?

4. Como posso dizer. ainda mais ,um "sim" a Deus em minha vida?

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.

Ser verdadeiro significa ser autêntico. Reze uma Ave Maria, escreva seu 
testemunho pessoal e interiorize-o de tal forma que você possa 
espontaneamente contar para todos: 

O que  te marcou? O que  te feriu? Quais são as suas convicções?

Você aceita esse desafio?

Como dizemos sim 
a Deus?
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