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De que modo Deus nos
chama?
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Tens um plano de amor para com todos. Tu nos criaste,
amaste e desejas que encontremos a Luz.
Ajude-nos a descobrir quais dons o Senhor nos dá,
o que pensou para nós e para onde nos chama.
Amém.

CONTEMPLE

I Samuel 3, 10

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

Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes:
“Samuel! Samuel!”. “Falai – respondeu o menino –, que vosso servo
escuta!”

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.).

PARTILHE
Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

34

O que deve fazer uma pessoa quando descobre Deus?

Quando uma pessoa descobre Deus, tem de O colocar no primeiro lugar
da sua vida. Assim começa uma vida nova! Os cristãos conhecem-se por
amarem até os seus inimigos. [222-227, 229]
Descobrir Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em cada
segundo me olha com amor, que abençoa a minha vida e a sustém, que
tem nas Suas mãos o mundo e as pessoas, que espera por mim
ansiosamente, que me quer preencher e aperfeiçoar, e fazer-me viver
Consigo para sempre... Enfim, que Ele está presente aqui, comigo. Não
basta dizer que sim com a cabeça. Os cristãos têm de assumir o estilo de
vida de Jesus.
1. Como alguém pode reconhecer o chamado de Deus? Você está pronto
para segui-lo?
2. Qual é o estilo de vida de Jesus? O que mais te impressiona?
3. O que significa "amar ao inimigo" e por que este é um tema tão
central para Jesus?
4. Como você pode colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, em
palavras e ações?

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.

Faça um exercício de imaginação.
Imagine que você viva no tempo de Jesus. Você tem uma loja ou exerce
uma profissão (panificação, pesca, carpintaria...). Jesus vem, e olha para
você. O que ele te perguntaria? O que ele diria a você? Dialoguem sobre
isso.
Você aceita esse desafio?

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no
Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org
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