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ORAÇÃO

  

São Marcos 2, 27

E dizia-lhes: “O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o 
sábado.“ 

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.). 

365 De que modo os cristãos tornam o domingo no “dia do Senhor”?

Um cristão católico participa na Santa Missa ao domingo ou na sua 
véspera. nesse dia, Ele deixa de lado todos os trabalhos que o impedem 
de adorar a Deus e de viver este dia nas suas dimensões de festa, 
alegria, descanso e restabelecimento. [2177-2186, 2192-2193] 

Sendo o domingo uma festa pascal de frequência semanal, os cristãos, 
desde os primeiros tempos, juntam-se nesse dia para celebrarem o seu 
Redentor, agradecer-Lhe e reunir-se com Ele e com os outros redimidos. 
Portanto, é de interesse central para cada cristão católico “santificar” o 
domingo e outras festas de guarda. Deste preceito estão livres todos os 
que têm deveres familiares prementes ou tarefas sociais importantes. 
Porque a participação na Eucaristia dominical é fundamental para a vida 
cristã, a Igreja considera expressamente um pecado grave afastar-se da 
Missa dominical sem necessidade. 

Meu Senhor e meu Deus!
Sua ressurreição encheu o mundo
de luz e alegria.
Ensina-nos a vencer a tristeza.
Faça-nos levantar nossas cabeças!
 Mostra-nos como descansar no Senhor.
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 é a prioridade número um, para um cristão católico,  partici 
    par da Santa Missa no domingo?

2. Há alguma razão plausível para não participar da Santa Missa no 
    domingo? (não entendi o que isso quer dizer)

3. Por que se diz que todo domingo é uma comemoração da Páscoa?

4. O domingo cristão vem do sábado judaico. O que ele tirou de lá?

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.

Realizem um workshop com o tema "Aproveite ao máximo o seu 
domingo"
e convide outras pessoas para participar.

Vocês podem fazer isso em sua paróquia e convidar pessoas competen-
tes para darem palestras sobre a Eucaristia ou vivência em comunidade.

Vocês aceitam esse desafio?

O que significa: "Tu 
santificarás o domingo"?
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