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ORAÇÃO

  

São Lucas 1, 46-47

E Maria disse: “Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de 
alegria em Deus, meu Salvador.“

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.). 

485 Porque adoramos Deus?

Quem compreende que é criatura de Deus reconhece humildemente o 
Onipotente e adora-O. A adoração cristã, porém, não olha apenas para a 
grandeza, a onipotência e a Santidade de Deus Pai. Com toda a gratidão, 
ela também evoca Jesus, o nosso Salvador, pelo qual Deus teve a 
iniciativa de nos amar.

Quem realmente adora Deus ajoelha-se diante d’Ele ou lança-se no 
chão. Assim se exprime a verdade a relação entre o ser humano e Deus: 
Ele é grande e nós somos pequenos. Simultaneamente, o ser humano 
nunca é tão grande quando ele, numa livre entrega, se ajoelha diante de 
Deus. Uma pessoa que não crê, mas procura Deus e começa a rezar, 
pode encontrar Deus por este caminho.

Meu Senhor e meu Deus!
Tu sempre caminhas à minha frente.
 Tu, de quem tudo vem e a quem tudo vai.
 Tu, sem o qual não sou nada.
A Ti, Senhor, eu adoro e nada
deverá ser mais importante para mim do que Teu amor.
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 há de errado em adorar a um modelo ou a um super ator?

2. Por que às vezes é tão difícil ficar em silêncio diante de Deus?

3. Como alguém pode ser grande tornando-se pequeno diante de Deus?

4. Como você pode se tornar cada vez mais um "adorador de Deus" ?

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.

Vá a uma igreja aberta na próxima semana e fique lá em silêncio por 10 
minutos diante de Deus. Estenda seu coração para Ele e deixe-se encher 
com o amor Dele.
Você também pode recitar uma oração que tenha memorizado. 

Você aceita esse desafio?

O que é Adoração?
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