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Como Jesus nos ensina a
rezar?
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Tu nos abristes o caminho
para a fonte de todas as coisas.
Agora o Céu está aberto a nós
e nada há que nos impeça
de conversar com o Seu e nosso querido Pai
de coração para coração.
Amém.

CONTEMPLE

São Mateus 6, 9

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

Eis como deveis rezar: PAI NOSSO, que estais no céu, santificado seja o
vosso nome.

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.

517

Como nos muda o Pai Nosso?

O Pai nosso faz-nos descobrir a grande alegria de sermos filhos de um
Pai. A nossa vocação comum é louvar o nosso Pai e vivermos juntos
como «um só coração e uma só alma» (At 4,32). [2787-2791, 2801]
Porque Deus Pai ama cada um dos Seus filhos com o mesmo e exclusivo
amor, como se o Seu afeto fosse todo para ele, devemos também
tratar-nos uns aos outros de uma forma totalmente nova, isto é, cheios
de paz, atenção e amor, para que cada um possa ser a maravilha
entusiasmante que realmente é para Deus.

1. Um amigo disse uma vez para Romano Guardini : "Não se pode
imaginar Deus como humano!" O que significa dizer que Deus é "nosso
Pai"?
2. De que forma muda o seu relacionamento com outras pessoas quando
você percebe que elas, sem exceção, também são filhos (as) de Deus?
3. Qual versículo do Pai Nosso você mais gosta, e por quê?
4. O que você diria sobre o Pai Celestial para alguém que teve um pai
ruim aqui na Terra, ou mesmo que não tenha conhecido o seu pai?

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.

Dê uma olhada nas suas fotos. Escolha a mais bonita. Copie nela o Pai
Nosso e mostre sua foto (que você pode pendurar no seu quarto) aos
seus amigos. Explique porque você escolheu exatamente essa foto para
escrever o Pai Nosso.
Você aceita esse desafio?

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no
Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.
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