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ORAÇÃO

  

I Coríntios 12, 27 

Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um, de sua parte, é um dos seus 
membros.

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.). 

121 O que significa “Igreja”? 

Igreja, em grego, diz-se ekklesia e significa “os convocados”. Todos nós, 
que somos batizados e cremos em Deus, somos convocados pelo 
Senhor. Juntos somos a Igreja. Cristo é, no dizer de São Paulo, a 
«cabeça» da Igreja; nós somos o seu «corpo». [748-757] 

Quando celebramos os sacramentos e ouvimos a Palavra de Deus, Cristo 
está em nós e nós estamos n’Ele – isto é a Igreja. A Sagrada Escritura 
descreve a comunhão estreita, pessoal e vital de todos os batizados com 
Jesus através de metáforas sempre novas: ora fala do Povo de Deus, ora 
da Esposa de Cristo; ora é chamada Mãe, ora é a Família de Deus ou 
comparada a um banquete nupcial. A Igreja nunca é uma simples 
instituição ou uma “igreja administrativa” que podemos pôr de lado. 
Podem escandalizar-nos os erros e os defeitos da Igreja, mas não nos 
podemos distanciar dela, porque Deus a escolheu irrevogavelmente e, 
apesar de todos os pecados, não Se distancia dela. A Igreja é a presença 
de Deus na humanidade, pelo que a devemos amar. 

Meu Senhor e meu Deus!
Estás perto de cada um de nós, mas não podemos 
ca-minhar sozinhos  a Ti. Queres que nos acei-temos uns 
aos outros com amor e que nenhum de nós se perca.
Obrigado por nos unir tão profundamente na sua Igreja.
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. Quando você pensa na Igreja como Jesus a deseja, o que vem à sua 
    mente?

2. Por que a igreja é mais do que uma instituição (= uma construção)  
    humana?

3. Em algum momento eu já experimentei o que é ser Igreja?

4. Quais são os meus dons e como posso me envolver na comunidade 
    eclesial?

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 até o seu pároco (quem sabe você pode levar um bolo para ele :) ) e 
pergunte-lhe onde e como você pode apoiá-lo.

Vocês também podem ir todos juntos falar com ele. O importante é que 
vocês sempre trabalhem em conjunto com a paróquia.

Você aceita esse desafio?

Por que precisa-mos da 
Igreja?
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