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ORAÇÃO

  

Salmos 101, 7

Assemelho-me ao pelicano do deserto, sou como a coruja nas ruínas.

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.). 

453 Que tem a ver com Deus a nossa relação com a verdade? 

Viver no respeito pela verdade não significa apenas ser fiel a si mesmo. 
Ser verdadeiro significa, numa consideração mais exata, ser fiel a Deus, 
pois Ele é a fonte de toda a Verdade. Em Jesus encontramos 
rapidamente a verdade sobre Deus e sobre toda a realidade, porque Ele 
é «o Caminho, a Verdade e a Vida» (Jo 14,6). [2465-2470, 2505] 

Quem realmente segue Jesus traz à sua vida uma sinceridade cada vez 
maior. Ele extingue, das suas realizações, toda a mentira, falsidade, 
dissimulação e ambiguidade, e torna-se transparente à Verdade. Crer 
significa tornar-se testemunha da Verdade. 

Meu Senhor e meu Deus!
Purifique nossos corações de toda falsidade e mentira.
Faça-nos mais conscientes a cada dia 
 e que sejamos íntegros, confiáveis e justos . 
Ajude-nos para que nosso sim, seja sim,
E nosso não, seja não.
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 uma vida na verdade e na veracidade está diretamente 
    relacionada a Deus?

2. Por que a mentira destrói todas as comunidades?

3. O que posso fazer para formar minha consciência no discernimento 
    entre o bem e o mal?

4. O que se pode fazer contra a propagação de "notícias falsas"?

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.

Escreva 10 frases sobre "A verdade sobre o nosso país"
(Por exemplo: É verdade que algumas pessoas passam fome na minha 
cidade)

É verdade que...

Comparem no grupo suas "10 frases", coloquem-nas numa parede e 
olhem para elas regularmente, para se lembrarem contra quais 
injustiças vocês querem lutar.

Você aceita esse desafio?

O que significa "não 
darás falso testemunho"?
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