27

Milagre
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Eu Vos adoro e louvo por tudo o que fizestes até agora na
minha vida. Sei que sois um Deus de surpresas, e tendes
planos para mim que excedem todas as minhas
expetativas. Abre-me os olhos para os verdadeiros
milagres que fazeis na minha vida, entre os meus amigos, e
no meu meio. Ámen.

CONTEMPLE

Jo 14, 12

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

Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, esse também
fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou
para o Pai.

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.
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Jesus operou mesmo milagres ou são eles meras lendas piedosas?

Jesus operou realmente milagres, tal como os Apóstolos. Os autores do
Novo Testamento referem-se a eventos reais. (547-550)
Já as fontes mais antigas relatam que os inúmeros milagres confirmam o
anúncio de Jesus: “Se, porém, expulso os demônios pelo Espírito de
Deus, então o Reino de Deus já chegou até vós.“ (Mt 12,28) Os milagres
ocorriam em espaços públicos; por vezes, é referida a identidade das
pessoas em questão, como o cego Bartimeu (Mc 10, 46-52) ou a sogra de
Pedro (Mt 8, 14 ss.). Alguns milagres eram considerados chocantes
sacrilégios para o ambiente judaico (como a cura do paralítico durante o
Sábado e a cura de leprosos), mas não foram negados pelo judaísmo
desse tempo.

1. Como defines um milagre?
2. Alguma vez experimentaste pessoalmente um milagre (talvez depois
de ter pedido algo a Deus), e na realidade aconteceu?
3. Porque é que a fé era mais importante para Jesus do que os milagres
e os sinais que ele fazia?
4. Imagina se tivesses sido Maria de Magdala ou a outra Maria
(Mat 27, 56) - como terias convencido os discípulos do milagre da
ressurreição?

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.

Pesquisa na Internet sobre o teu santo favorito ou padroeiro para
descobrir que milagres aconteceram na sua vida.
Dica: Pesquisa sobre o santo Carlo Acutis. Descobre o que ele recolheu
na Internet sobre milagres eucarísticos.

#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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