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Seminário
DA RENOVAÇÃO DA FÉ

Expectativas:
(aqui escreva especificamente o que você espera desses exercícios espirituais)

Antes_notebook _

retiro_a5_19 09 19.indd 2

19.09.2019 14:35

Seu trabalho com este diário
ou seja, a instrução para usar
1. Cada semana são sete dias de trabalho.
Você começa no dia da conferência, ou seja, o primeiro dia de cada semana de
trabalho com o papel.
1. Assine seu diário (você pode perdê-lo).
2. Prepare uma cópia das Escrituras Sagradas para você, o Velho e o Novo Testamento.
Procure uma edição católica: pode ser Pallotinum edição São Paulo .
3. Uma citação da Bíblia é planejada para cada dia.
4. Veja como eles leem a sigla, por exemplo:
P.ej. Lc 12, 26-27
Lc – o nome do livro, 12 – capítulo, 26 – 27 versículos
Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 26-27
Seu trabalho com o diário:

•
•
•

Encontre um tempo e um lugar tranquilo
Tente se silenciar por um tempo.

•
•
•

Leia os textos preparados para o dia, reflete sobre eles.
Encontre na Bíblia o fragmento indicado e leia-o algumas vezes.
Pense no que te toca neste fragmento, o que ele tem a ver com sua vida (seu dia a
dia, seus relacionamentos, trabalho, sonhos, feridas), como você se sente em seu
coração, e quais são seus pensamentos sobre esta Palavra.

•
•

Escreva suas reflexões no diário.
Agradece Deus por este momento do seu encontro com Deus.

Convide o Espírito Santo e peça-lhe para tornar este tempo de trabalho rentável, para
entender melhor, ouça e acolha o que Deus tem reservado para você.

Descobrir a Deus e a si mesmo de maneira
frutífera!
Que o Senhor o abençoe!!!!
Antes_
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Semana introdutória

Boas notícias
Eis que faço novas todas as coisas...
A quem quer que tiver sede,
de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Apocalipse 21:5,6b
Esta promessa de Jesus é para você. Para você que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Você quer algo mais;
Você sabe que tem uma sede que ainda não foi saciada;
Você já ouviu falar sobre água refrescante de uma forma incomparável;
Você se sente sobrecarregado, você acha que chegou ao fundo e você gostaria de se levantar;
Você está no topo das possibilidades deste mundo, mas você sabe que este não pode satisfazê-lo;
Você está cheio de medos e escrúpulos;
Você se sente triste e trancado em você;
Você está cheio de paixão e entusiasmo;
Você gostaria de ter tudo que um ser humano poderia ter.

Esta promessa, dada por Deus que te criou, é para você. Você já pode conhecê-lo e pensar
se não tivermos que seguir em frente.
Ou você pode não ter ouvido muitas coisas sobre ele e querer conhecê-lo. Agora ele
Diz pra você: Eu lhe ofereço essa promessa, um presente grátis, vida nova e livre, porque eu te amo
¨ E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água da vida
Ap 22.17
Na vida de Maria, espera pelo cumprimento da promessa - dada pelos profetas
do Antigo Testamento - da vinda do Messias de um Salvador que faria novas
todas as coisas e que nos daria uma nova vida, foi realizado mais perfeitamente.
Ela recebeu Jesus da maneira mais completa entre os homens. Esperando o início
do Seminário da Fé, vamos refletir sobre os acontecimentos de sua vida e pedir por isso:
Maria, ajuda-me a abrir ainda mais no Espírito Santo para recepção ao Salvador

Estudo das Escrituras Sagradas:
Uma proposta para as pessoas que têm maior tempo livre
Capítulos a serem lidos esta semana: - Lc 1
- Hch 1
Est
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Dia 1º
Foi anunciado a Maria a Boa Notícia que ela iria conceber e dar à luz ao
Salvador do mundo. O Anjo previu que isso aconteceria por causa do
trabalho do Espírito
Santo. Maria, embora ela não entendesse completamente como isso ia ser,
acreditava na Palavra da Boa Notícia: " cumpra-se em mim segundo a tua
palavra" e concebido pelo Espírito Santo.
Hoje, Deus também se dirige a você com suas boas notícias. Como você vai
levá-la?
Lucas 1, 26-38 Anunciação
E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré,
A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome
da virgem era Maria.
E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita
és tu entre as mulheres.
E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria
esta.
Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de
Davi, seu pai;
E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum?
E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo
te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será
chamado Filho de Deus.
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês
para aquela que era chamada estéril;
Porque para Deus nada é impossível.
Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
E o anjo ausentou-se dela.

Sua reflexão:

Antes_notebook _

retiro_a5_19 09 19.indd 5

19.09.2019 14:35

Dia 2.
Maria entrando na casa de Zacarias, levou Jesus com ela.
O Espírito Santo, preenchendo Isabel, permitiu que ela reconheça o
Salvador.
Quando você se abre para a vinda do Espírito Santo de uma nova maneira,
durante o seminário, você reconhecerá como ele está próximo de você
Jesus.
Lucas 1:39-45
Visitação
E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá,
E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel.
E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre; e
Isabel foi cheia do Espírito Santo.
E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu
ventre.
E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?
Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria
no meu ventre.
Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram
ditas.

Sua reflexão::
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Dia 3.
Descobrir a presença próxima de Deus desperta para a oração de louvor. A
oração como ela nasceu pela inspiração do Espírito no coração de Maria, que
contemplou "grandes coisas" que o Todo-Poderoso fez nela, cantou o louvor
de seu Criador. O Espírito Santo fará com que tal oração de glória seja
levantada de nós.
Lucas 1:46-5
L Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor,
E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador;
Porque atentou na baixeza de sua serva;
Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada,
Porque me fez grandes coisas o Poderoso; E santo é seu nome.
E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem.
Com o seu braço agiu valorosamente;
Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações.
Depôs dos tronos os poderosos, E elevou os humildes.
Encheu de bens os famintos, E despediu vazios os ricos.
Auxiliou a Israel seu servo,
Recordando-se da sua misericórdia;
Como falou a nossos pais, Para com Abraão e a sua posteridade, para sempre.
Sua reflexão
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Dia 4.

Os pastores, despreparados e ocupados com os seus deveres,
ficaram surpresos com as palavras da Boa Nova. A Boa Nova é para
todos, e pode vir
a qualquer momento para todos, mesmo os mais pecadores
e os despreparados, anunciando a eles grande alegria.
Lucas 2, 8-20 Pastores na manjedoura
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da
noite, o seu rebanho.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande
temor.
E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo:
Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura.
E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens.
E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois,
até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.
E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura.
E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita;
E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam.
Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.
E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia
sido dito.

Sua reflexão:
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Dia 5.
O Espírito Santo guia aquele que Busca a Verdade e a Felicidade
para o encontro do Jesus – Salvador e Plenitude da Verdade. Todo mundo tem seu
tempo de encontro com Jesus, e o Espírito Santo nos permite reconhecer o Salvador.
Lc 2, 25-32
Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este homem era justo e temente a
Deus, esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele.
E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do
Senhor.
E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele
procederem segundo o uso da lei,
Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse:
Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a tua palavra;
Pois já os meus olhos viram a tua salvação,
A qual tu preparaste perante a face de todos os povos;
Luz para iluminar as nações, E para glória de teu povo Israel.

Sua reflexão:
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Dia 6
Toda a sabedoria deste mundo no final leva
também para ele que é a Plenitude da Sabedoria.
Embora nem todo mundo sabe, como descobrir instantaneamente, ele
deitado na manjedoura. Às vezes você tem que passar um longo caminho, para encontrá-la.

Mateus 2: 1-2 ; 9-11. Os Sábios do Leste
E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram
do oriente a Jerusalém,
Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente,
e viemos a adorá-lo.
[...] E, tendo eles ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia
adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
E, vendo eles a estrela, regoziram-se muito com grande alegria.
E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e
abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.

Sua reflexão:
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Dia 7
A Palavra das Boas Notícias nos revela quantas coisas podem acontecer com o
abrir-nos para a força salvadora de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai aumentar nossas
expectativas, e eventualmente nos levará à conformidade.
Lucas 1, 68-79 Bento
Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo,
E nos levantou uma salvação poderosa. Na casa de Davi seu servo.
Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo;
Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam;
Para manifestar misericórdia a nossos pais, E lembrar-se da sua santa aliança,
E do juramento que jurou a Abraão nosso pai,
De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor,
Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Porque hás de ir ante a face do Senhor,
a preparar os seus caminhos;
Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, Na remissão dos seus pecados;
Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, Com que o oriente do alto nos visitou;
Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte; A fim de dirigir os
nossos pés pelo caminho da paz. z.

Sua reflexão:
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Primeira semana

O Amor de Deus

João 3,16
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Estudo das Escrituras Sagradas:
Esta semana recomendamos rezar
todos os dias com este fragmento
pedindo para descobrir e realizar
O plano de Deus para sua vida.
Jeremias 29:11-14
Eu sei meus projetos sobre você:
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos
dar o fim que esperais.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.
E serei achado de vós, diz o Senhor

.

Leituras extra:
Coração do Pai, Neal Lozano
Oração de Jabes, B.Wilkinson
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Día 1
Aconteceu algo de bom com você hoje? Mesmo que seja mínimo, anote:

Deus não é alguém que vive longe, em um lugar inacessível para você. Nem é
um guardião celestial à espreita para puni-lo por seus atos malignos. Ele e um
Pai que te ama. Ele fala com você
Jeremias 31:3
" Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com
benignidade te atraí
O amor dele não rejeita o seu passado. É difícil para você entender, porque o passado é
muitas vezes, para você, e um lastro desnecessário. Para Deus, é uma ponte para
Seu coração, porque Ele guarda o caminho do desenvolvimento.

Sua reflexão :
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Día 2
Como é, o Deus, que você conhece hoje? Escreva:

Você pode ter sofrido uma decepção amorosa, pode ter falhado com você,
alguém próximo a você, em quem você confiava, e isso lhe causou dor. Talvez ninguém.
respondeu a sua chamada pedindo por amor, mas agora você pode conhecer o Deus, e o
quanto Ele te ama. Ele quer estabelecer uma relação muito pessoal com você. Ele quer
que você seja, filho ou filha dele. Ele não quer entre vocês dois, quaisquer barreiras ou
distâncias. Através do profeta Jeremias ele prometeu:
Jeremias 31:33-34
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o
Senhor: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o
seu Deus e eles serão o meu povo.
E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo:
Conhecei ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior
deles, diz o Senhor; porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me
lembrarei dos seus pecados.
Sua reflexão :
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Día 3
Como você se sentiu quando alguém não manteve sua palavra, ou uma promessa que tinha feito?

Você se perdeu na realidade ao seu redor. Você está vagando febrilmente procurando
significado para hoje e amanhã. Outros tentam ajudá-lo, mas passam indiferentes. Você
nota como eles vivem como você. Mas ele acha que tudo isso às vezes pode ser um
momento de bênção. Pode levá-lo a descobrir que Deus te ama. Aquele que acredita que
tudo do nada te ama. Ele quer cuidar de você e te dar uma vida melhor, e quando você se
sente impotente, ele te enrola com o braço. Ele prometeu:
Ezequiel 34, 15-16
Você se perdeu na realidade ao seu redor. Você está vagando febrilmente olhando
o significado para hoje e amanhã. Outros tentam ajudá-lo, mas eles passam
Indiferente. Você nota que eles vivem como você. Mas você deve pensar, tudo isso.
às vezes pode ser um tempo de bênção. Pode levá-lo a descobrir que Deus te ama.
Aquele que fez tudo do nada ,te ama. Ele quer cuidar de você, e te dar uma vida melhor. E
quando você se sentir indefeso - ele te abraça. Ele prometeu
Sua reflexão:
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Día 4
Como você se sente por dentro quando experimenta a solidão?

Na vida de mais de um de nós, há um vácuo, que absorve toda a nossa
realidade, e depois nós mesmos. Ciúme, álcool, anorexia,
roubo, estupidez, mentira – esta é a imagem do outro, visto de fora. É
fácil de julgar: ele é apenas um bêbado, um ladrão, um mentiroso... Para Deus, é
apenas o
A ponta do iceberg. Deus em seu amor está procurando por você, por esses caminhos
que não levam a Ele, onde quer que você esteja sozinho, Ele quer estar com voce.
Lucas 15:4,5
Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa
no deserto as noventa e nove, e vai após a perdida até que venha a achá-la?
E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso;

Sua reflexão:
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Día 5
Gostaria de confiar em Deus mais uma vez?

Você deu tudo de si. Tempo, vontade, suas possibilidades materiais e intelectuais. Talvez você tenha sido
enganado, se aproveitaram de você. Você foi deixado como a peça de mobília desnecessária. Você sente
amargura. Você ainda conseguiu voltar a Confiar? Ou talvez você tenha decepcionado alguém tanto, que
ele não sabe mais o que é bom O que está errado, ele parou de acreditar no amor, na amizade, na
honestidade e, acima de tudo no homem ... Mas Deus não está desencorajado com a infidelidade
humana.
Oséias 2:18-20
Nesse E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do
céu, e com os répteis da terra; e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os
farei deitar em segurança.
E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e
em benignidade, e em misericórdias.
E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor.
Sua reflexão:
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Dia 6.
Como vocÊ precisa da ajuda de Deus?

Você já pensou sobre o que é a pedra angular de sua vida, em que você apoia com todo o
peso de sua existência? Você provavelmente não pensou sobre isso. Na vida muitas vezes,
acontece que a pessoa descobre isso completamente surpreso. A esposa depois de deixar
seu marido, o marido depois de deixar sua esposa, os pais, após a morte de seu filho ou
filha, o amigo depois de perder seu amigo, o outro após a perda de seu emprego, ou
quando sua casa pegou fogo.
Só então ela sabe que ela era é uma rocha, um bastião sobre o qual descansou toda a sua
existência. E Deus diz :
Jeremias 29:11-14a
E Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de
mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.
E serei achado de vós. Oráculo do Senhor

Sua reflexã:
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Día 7
Quando foi a última vez que sentiu Deus no fundo do seu coração? Em que circunstâncias?

Às vezes Deus parece tão distante, às vezes ele dá a impressão de que nunca o
alcançaremos. Mas ele não está tão longe. Está muito perto de você e agora ele quer
se revelar para você mais plenamente do que antes.
1 Crônicas 4:10
Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares
muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres
que do mal não seja afligido! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.

Sua reflexão:
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Segunda semana

Pecado
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus;
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Isaías 59:2...
Você deseja muito, um encontro profundo com Deus, seu Pai. Você deseja
experimentar Seu amor e presença. Que dificulta o amor de Deus para ser
revelado em sua vida e na história do mundo, é chamado de pecado. O pecado é
a causa de todo o mal, que destrói a humanidade.
Esta semana, peça ao Deus que te ama, para descobrir a verdade
sobre o seu pecado:
O pai me permite ver cada pecado. Ajude-me a saber a verdade sobre mim
mesmo. Ajude-me a acreditar que sou amado com meu pecado. Ajude-me
francamente a arrepender-me dos meus pecados. Ajude-me para que eu
queira sair dessa situação, sair do jeito que você e eu conhecemos, e Você
propõe, meu amado Pai. Amén
Exercício:
Esta semana dedique seu tempo para um teste de boa consciência.
Se precisar, escreva seus pecados em uma folha.
Encontre tempo para o Sacramento da Reconciliação e da Eucaristia.
Agadece a Deus por essa liberdade!

Estudo das Escrituras Sagradas:
Textos otros:Jn8.34; Stg 1, 14-15; D 9, 41;
Roma 14, 23
Dois capítulos que vamos ler esta semana:
Jn 9 e Rom 5
Leiturasextras:
Entre o pecado e o pensamento, Sz.Hiżycki OSB
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Dia 1º
O que te fazinfeliz? Anote:

Nós afirmamos que vivemos em um mundo onde algumas coisas são muito ruins
Diante da enormidade do infortúnio e do mal que nos cerca, muitas vezes nos perguntamos:
Por que existe pobreza, guerra, neste belo mundo criado por Deus,
doença, desrespeito pelas pessoas, morte, ...? O problema é sempre o mesmo,
apenas um. Bem, a causa do mal que está destruindo a humanidade é o pecado. E se
você reconhece qual é o seu único problema real?
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Isaías 59:2
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;
Romanos 3:23

Sua reflexão:
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Dia 2.
Que mentiras sobre você mesmo você acreditou?

Desde que Satanás enganou nossos ancestrais no paraíso dizendo-lhes que eles poderiam
alcançar a felicidade e ser realizados por sua própria força, a catástrofe em que vivemos
começou desdeentão. O ser humano se afastou de Deus, a fonte da vida, e esta é uma
barreira intransitável que nos impede de experimentar o amor de Deus. Você reconhece
sua própria história nesta Palavra?.
Gênesis 3:1-6
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha
feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele
tocareis para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como
Deus, sabendo o bem e o mal.
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore
desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido,
e ele comeu com ela.

Sua reflexão:
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Día 3
O que é pecado para você? Escreve:

osso problema é que somos pecadores e é por isso que estamos longe de amor de Deus.
Somos pecadores e é por isso que pecamos. Somos pecadores e, portanto, pecamos. Nós
damos frutos de pecado porque nosso coração está enraizado no pecado. Precisamos de
alguém que iria mudar mudou nosso coração.
Salmos 51:1-5
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas
transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.
Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre
diante de mim.
Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas
justificado quando falares, e puro quando julgares.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.

Sua reflexão:
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Día 4
Pecado é tudo que não vem da fé em Deus e em Deus cada
atividade anti-religiosa ou uma atitude de desconfiança. Você reconhece
na Palavra de Deus sua atitude?
Gálatas 5:19-21
As Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem;
idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que
os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus.

Sua reflexão:
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Día 5
Qual é, o seu inimigo de hoje?

Deus tem um inimigo pessoal que deseja mantê-lo afastado por meio do engano e da
perversidade dos Seus filhos: este é Satanás, o príncipe das mentiras e seu reino das trevas.
Diante do poder que supera as forças humanas, não podemos contar com que graças às
nossas ideias fantásticas, vamos ganhar nesta luta. Precisa da sabedoria e força de Deus.
Efésios 6:12 mal.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra
as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.

Sua reflexão:
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Día 6
Você estava ciente das consequências de seus pecados?

O pecado faz o homem mais mal do que Deus, então Ele não quer
que nós pecamos, porque Ele continua a nos amar. Ele não quer a
morte, mas nos separando de Deus que é a vida, entramos na
morte. Esta ciente, das consequências de seus pecados?
Romanos 6:23
Porque ocanário do pecado é a morte.

Sua refexão:
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Día 7
Há alguém em sua vida, que você gostaria de perdoar?

Claro, somos pecadores, mas se reconhecermos nosso pecado, teremos grande
benefício dele, porque apenas os doentes podem ser curados e apenas os
mortos podem ser ressuscitados.
1 João 1:8-10
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há
verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda a injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em
nós.

Sua reflexão:
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Jesus continuamente convida você (convida cada um de nós) para a reconciliação,
porque ela te traz liberdade. Um espaço para a Presença de Deus nasce dentro de você.
Perdão, é Sua decisão, você entra no processo de cura interior, você permite Que Deus
cure Seu coração, Suas emoções, Seu pensamento...
Se você já sabe, quem você quer perdoar, eu convido você, a fazer esta oração, peça a
Deus para capacitá-lo a perdoar e, ao Espírito Santo, para guiá-lo durante este tempo:

A ORAÇÃO DO PERDÃO
MEU SENHOR, EU ME perdoo pelos meus pecados, falhas e fraquezas e por tudo
com o que temos de melhor, é ruim para você. Eu renuncio a tudo
superstições e crença nelas, o uso de mesas para sessões espíritas,
participação em projeções, leitura de horóscopos, leitura do futuro,
páginas de talismãs e a pronúncia de feitiços para dar sorte.
Eu me perdoo por tomar seu nome em vão, não Te adorar
indo à igreja, machucando meus pais, ficando bêbado
adultério, homossexualidade. Você já me perdoou no sacramento
penitência, hoje me perdoo, também aborto, roubo,
mentiras, decepções, difamação dos outros.
Eu perdoo com todo meu coração MÃE. Senhor, perdoo minha mãe pelas vezes que me
magoou, ficou ressentida e zangada comigo, que puniu, preferiu meus irmãos a mim, me
chamou de tolo, feio, estúpido, o pior de seus filhos. Eu a perdoo por ter dito que eu dava muita
despesa, era malquisto, um acidente, um erro, que não era o que esperava. Perdoo meu pai
pela falta de apoio, de amor, de afeição, de atenção e de companhia.
Dou-lhe meu perdão por suas brigas, discussões, abandonos, ausências de casa; por se haver
separado de minha mãe, por suas bebedeiras, pelas suas ásperas críticas. Perdão Senhor pelas
más palavras que proferi contra eles, e que o Senhor os abençoe.
Senhor, perdoo meus irmãos e irmãs, os que me rejeitaram, me caluniaram, me odiaram, me
detestaram, disputaram o amor de meus pais, agrediram-me foram severos demais comigo e
tomaram minha vida desagradável. Senhor, mostrai a eles o Vosso verdadeiro amor. Eu o
perdoo, senhor.
Senhor, perdoo minha esposa (marido) pela falta de amor, de atenção e de comunicação; por
seus defeitos, debilidades, falhas, falta de apoio e outros atos ou palavras que me prejudicaram
e perturbaram. Derramai suas bênçãos sobre nós
Jesus, perdoa meus filhos pela falta de respeito, pela desobediência, pelo pouco amor,
cordialidade e compreensão. E pelos seus vícios e afastamento da Igreja. Protegei-os por onde
quer que estejam Senhor
MEU DEUS, eu perdoo MINHA FAMÍLIA DO MEU
CÔNJUGE E FILHOS: sogra / sogra, nora / genro
e o resto que através do casamento se juntou à minha família, e quem
eles a trataram sem amor. Eu perdoo suas palavras, pensamentos, ações
e negligenciar aquilo que me magoou e me feriu.
Senhor, por favor me ajude, perdoar meus PARENTE: avó e avô, tias, primos que
talvez tenham interferido nos assuntos de nossa família, e eles eram possessivos com meus
pais, causando confusão, colocando um dos pais contra o outro.
Senhor, perdoo de meus colegas trabalho que são desagradáveis e tornam minha vida
insuportável, empurram-me trabalho que não me compete, falam mal de mim, não cooperam
comigo, tentam tirar meu emprego. Eu os perdoo hoje. Derramai sobre eles Vosso amor, para
que descubram que todos têm direito ao trabalho

VIZINHOS que precisam do meu perdão, seus ruídos, lixo, preconceitos, caluniando-me e
caluniando os outros vizinhos - eu perdoo todos eles, Senhor
Senhor, perdoo todos os SACERDOTES, todas as freiras, minha paróquia, organizações e grupos
paroquiais, grupos de orações, padre, bispo, Papa, todos, À Igreja: todos os bispos, por todas as
suas mudanças, falta de apoio, mesquinhez, maus sermões, falta de cordialidade; por não me
apoiarem como devem, por não me inspirarem, não me utilizando no melhor de minha
capacidade, e por quaisquer aborrecimentos que haja infligido a mim, ou à minha família,
mesmo num passado distante. Eu os perdoo hoje.
Senhor, eu perdoo pessoas de opiniões diferentes: aqueles que pertencem a
outras opções políticas, aqueles que me atacaram, ridicularizaram, discriminaram, que
causaram uma perda material para mim. Eu perdoo os representantes das outras religiões, .
que tentaram me converter à força, me perseguiram, me impuseram seu ponto de vista.
Eu perdoo aqueles que me machucaram etnicamente: eles discriminaram contra mim,
zombaram de mim, eles contaram piadas sobre a minha nacionalidade ou raça, eles me
machucaram ou a minha família: danos físicos, emocionais ou materiais.
Eu os perdoo hoje.
Senhor, Perdoo todos os profissionais que me prejudicaram de algum modo: médicos,
enfermeiras, advogados, Juízes, políticos, funcionários públicos, eu realmente os perdoo hoje.
Abençoai suas vidas Senhor. Perdoo a todos os que me prestam serviços: policiais, bombeiros,
motoristas de veículos e ônibus, motociclistas, assistentes sociais e muito especialmente os
profissionais em que confiei meus bens e me enganaram. Eu sinceramente perdoo.
JESUS, eu perdoo meu chefe Perdoo meu chefe, que não paga suficientemente, não aprecia meu
trabalho, por não ser gentil ou razoável para mim, além de tudo, não me promove, e por não
fazer nenhum elogio ao meu trabalho.
Senhor, eu perdoo meus professores e treinadores do passado, bem como do presente;
aqueles que me puniram, me humilharam, insultaram-me, trataram-me injustamente, riu
de mim, me chamou de burro ou estúpido, me fez ser punido após o Escola.
JESUS, eu perdoo os meus amigos que me decepcionaram, perderam contato.
comigo, eles não me apoiam, eles não estavam disponíveis quando eu precisava de ajuda, eles
Emprestei dinheiro e eles não me devolveram, me criticaram.
SENHOR JESUS, eu peço especialmente a graça para perdoar aquela pessoa que mais
machucou na minha vida. Peço perdão ao meu pior inimigo, a pessoa que mais e difícil perdoar
ou a pessoa que disse que eu nunca a perdoaria. SENHOR, eu também peço desculpas a todas
as pessoas - pela dor infligida - especialmente minha mãe, meu pai e meu cônjuge. Peço perdão
com todo meu coração, especialmente pelas maiores feridas que já causei a elas.
Obrigado Jesus, porque você está me libertando do mal de não perdoar, e eu peço perdão a
todos aqueles o que eu também ofendi. Que seu Espírito Santo me encha com a luz e ilumine
cada canto escuro da minha mente. Obrigado, Senhor, pelo amor que vem através de mim
até eles. Amém.

(a oração inspirada em "Oração do Perdão"R. DeGrandis SSJ)
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Terceira Semana

Salvação
Pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o Reino do seu Filho amado,
em quem temos a redenção, a saber,
o perdão dos pecados.
Colossenses 1:13,14
Jesus
morto na
cruz
e ressuscitado
é É o único.
a solução
que
Deus
deu
aodo
mundo.
solução,
não
háser
outra
maneira.
Nenhum
deJesus
nós
pode
pecado
sozinho.
Ninguém
pode
senós
salvar.
Trouxe-nos a salvação,
elibertado
trouxe-a
para
de
graça.
Esta semana, juntamente com Maria, que
Jesus Cristo redimiu, peça para saber a verdade sobre
a sua
salvação:
Mãe, ajude-me a ver seu filho como um cordeiro, entregue como
sacrifício pelos meus pecados. Ajude-me a entender que pela morte dele
todos os meus defeitos foram dizimados. Ajude-me a acreditar que Jesus é
meu Salvador. E me ensine a receber a salvação
que é grátis
.

Estudo das Escrituras Sagradas:
Outros textos: Jn 10.10; Eph 2, 1-6; Coul 2, 13-14; Rom 4, 24b-25
Os dois capítulos que vamos ler esta semana falam da nova vida que Jesus traz
(Jn 3) e do dom do Espírito Santo que torna essa vida possível Hch 2
Leiturasextras:
Jesús está vivo. O. E. Tardif
Como grandes coisas através de Seu Sangue. A.Dudek (audiobook)
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Día 1
O homem não foi capaz de alcançar Deus, mas Deus desceu para chegar ao
Homem. Quando parecia que não havia nenhuma chance de resolver o
problema mais importante para os seres humanos, em seguida, brilhou a luz no
Escuridão. Deus cumpriu sua promessa de salvação.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele.
João 3:16,17
Sua reflexão:
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Día 2
O que você quer, que Jesus Cristo faça por você? Escreve:

Jesus morreu e ressuscitou para que qualquer um de nós pudesse ter uma nova vida.
Se eu não tivesse aceitado o sofrimento, não teríamos sido libertados do pecado e
poder de Satanás. Já o profeta Isaías anunciou:
Para Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores
levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu
caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao
matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu
a sua boca.
Isaías 53:4-7

Sua reflexão:
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Día 3
O que você mais precisa hoje? Escreve:

A resposta de Deus às necessidades do mundo, às suas necessidades, é Jesus Cristo. Ele
foi enviado ao mundo para nos salvar, para nos libertar do poder do diabo e do mundo,
para que pudéssemos viver uma nova vida agora epara sempre.

Martha Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria
morrido.
Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus to concederá.
Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá;
E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao
mundo.
João 11:21-27

Sua eflexão:
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Dia 4.
O que você poderia fazer de bom para alguém que
hoje é seu inimigo? Escreve:

Nossa libertação teve um custo. Jesus teve que morrer para que nós possamos viver. E
Deus nos amou tanto que enviou seu filho que Ele morreu por nós voluntariamente.
São Paulo fala sobre isso:
Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém
ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores.
Romanos 5:7,8

Sua reflexão:
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Día 5
Jesus, crucificado, morto e ressuscitado, é a solução que Deus deu
ao mundo. É a solução, não há outra maneira. Só Jesus é capaz de
tirar o pecado do mundo, refutando-o todas as consequências do
pecado.
E E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo
qual devamos ser salvos.
Atos 4:12

Sua reflexão :

Antes_notebook _retiro_a5_19 09 19.indd 35

19.09.2019 14:35

Día 6
Você já conseguiu alguma coisa de graça? O que foi isso?

Jesus não nos salva hoje. Ele nos salvou há dois mil anos por sua morte e ressurreição.
Sua salvação também é hoje para cada um de nós, e ela é livre. Essa é a graça:
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela
remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus;
Romanos 3:23-25

Sua reflexão:
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Día 7
Qual é a sua escuridão hoje?

Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele superou o poder do mal. Agora Ele pode te libertar
do poder das trevas e do poder do reinado do mal. Pode te dar uma nova vida, se se você
está pronto para abandonar a vida antiga completamente.
O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do
seu amor;
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados;
Colossenses 1:13,14

Sua reflexão:
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Quarta semana

Fé e conversão
O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos, e crede no evangelho.
Marcos 1:15

Nestas semanas, o próprio Senhor quer prepará-lo para lhe dar uma nova vida.
Não tenha medo ou se preocupe. Basta confiar e pedir ao Senhor para prepará-lo.
Ele te ama, e quer fazer isso.
Jesus é seu irmão que o convida a participar da herança do Filho de Deus.
Tudo que você tem que fazer para herdar a nova vida é se dirigir a Ele
no caminho da fé e conversão. Fé e conversão são as únicas
duas coisas, que você precisa para viver a vida divina que Jesus lhe dá.
Fé é entrar em um relacionamento cada vez mais profundo com Deus,
e a conversão está constantemente tomando uma nova direção para Deus,
e uma nova forma de viver, pensar e agir. Já como um filho de Deus
e herdeiro do reino de Deus!
Jesus, ajude-me a responder com puro coração à Palavra do meu Deus.
Ajude-me a responder com um ato de fé. Ajude-me a rejeitar tudo o que
é contrário à dignidade do filho de Deus. Jesus, me ajude a deixar tudo
medo e colocar-me completamente em suas mãos sagradas, Ensine-me como
em cada situação, ver, ouvir e agir novamente.
Também se encontre nestas semanas com o Senhor no Sacramento da
Reconciliação, e se possível, faça uma confissão geral
de toda a sua vida.

Estudo das Escrituras Sagradas:
Outros textos: Tt 3, 3-7; Rom 10, 9-10
Os dois capítulos que vamos ler esta semana falam sobre a vida
de acordo com o Espírito e o poder de Deus em nós: Atos 8 e Jn 14
Leituras extras:
Libertad (Unbound), Neal Lozano
Perdão em Jesus Cristo. A.Dudek (audiobook)
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Día 1
Como você precisa de liberdade em sua vida?

Deus nos prometeu uma nova vida no Espírito Santo, uma vida em liberdade, uma vida em
abundância. Fé significa confiar no que Deus prometeu. Você sabe que Deus pode fazer tudo.
Você sabe que Deus não mente. Confie nas promessas de Deus e exija que elas sejam cumpridas,
como Abraão fez, e você verá como Deus agirá em sua vida de uma nova maneira.
E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando
glória a Deus,
E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
Assim isso lhe foi também imputado como justiça.
Romanos 4:20-22

Suareflexão:
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Día 2
O que você acha mais difícil de acreditar? Escreve:
A fé é um presente de Deus, mas ao mesmo tempo é sua resposta à iniciativa dele. Um
resposta que diz: "Sim, eu acredito em você e aceito Ele, que você enviou para o mundo,
para
salvar-me. Graças a esta resposta e sua adesão a Deus você pode experimentar
a salvação de Jesus Cristo e o poder curativo de Seu Sangue.
Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos
pecados.
E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados,
por ele é justificado todo aquele que crê.
Atos 13:38,39
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie;

Efésios 2:8,9

Sua reflexão:
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Día 3
Voltando-se para Cristo, você vira as costas para tudo o que não está de acordo com Sua
vida que Ele lhe oferece (arrependimento e dor) e recebe a promessa que Ele fez (fé e
esperança). Quando você se volta para Jesus com arrependimento e fé, Ele pode lhe dar
vida. Jesus diz:
O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho.
Marcos 1:15

Sua reflexão:
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Día 4
De quais hábitos pecaminosos você está disposto a desistir? Escrev:

Conversão não é apenas virar as costas para o pecado e viver honestamente. É alguma
coisa a mais. É tornar-se de servos de Deus, em seus amigos. É permitir que Deus
revistas-nos em sua armadura de luz, para viver como seus filhos :
E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a nossa
salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das
armas da luz.
Andemos honestamente, como de dia; não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em
desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja.
Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.
Romanos 13:11-14

Sua reflexão:
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Día 5
Do que você tem medo em sua relação com Deus? Escreve:

Jesus está na porta de cada um de nossos corações e nos convida a
participar com Ele em sua nova vida. Ele está nos chamando. Espere
até abrirmos a porta para ele. Ouça a voz dele hoje. Não endureça
seu coração. Convide-o para entrar. Você não vai perder nada:
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a
porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Apocalipse 3:2

Sua reflexão:
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Día 6
Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou?

No terceiro dia de sua ignominiosa morte na cruz, Jesus foi criado à vida pela força de seu
Pai e sentou-se à sua direita. A ressurreição é, acima de tudo, um presente do Pai para
seu filho favorito. É um abraço do amor paternal após a cruel "separação" na cruz. Sua
Ressurreição é para nós a Boa Notícia do Amor e poder de Deus. Contemplando o Jesus
Ressuscitado ouça esta Boa Notícia dirigida ao seu coração:
Homens israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós
mesmos bem sabeis;
A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes,
crucificastes e matastes pelas mãos de injustos;
Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido
por ela;
Atos 2:22-24

Sua reflexão:
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Día 7
O que você poderia fazer hoje, para estar ainda mais perto de Jesus? Anote:

Nunca deixe que a seguinte verdade seja apagada de você: Não há nada mais precioso
do que conhecer Jesus Cristo e pertencer a Ele. O maior presente que você tem é a
vida em Cristo. Deixe tudo para preservar essa vida e crescer em Ele:
E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de
Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória,
para que possa ganhar a Cristo,
E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a
saber, a justiça que vem de Deus pela fé;
Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito
conforme à sua morte;
Filipenses 3:8-10

Sua eflexão:
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Terminando esta semana de seu trabalho, novamente e
com consciência e fé, plenas, pronúncia este
Oração de nossa Igreja, o Credo:

"Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas,
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria,
e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
De novo há-de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos,
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos Profetas.
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos, e vida do mundo que há-de vir.
Âmen...
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Semana quinta

A Promessa do Pai - O Espírito Santo
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou,
dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu
ventre.
João 7:37,38
Deus Deus nos prometeu seu Espírito Santo, e Ele sempre mantém suas
promessas. Chegou a hora de pedir ao Pai, pela realização da promessa. Nossa
atitude básica que devemos adotar é, a de confiança, fé, e expectativa com um
coração aberto. Não deixe Satanás confundir você. Satanás, ele lhe dirá que você
não merece um derramamento do Espírito Santo, que você não é digno. E ele vai
ter razão, porque ninguém é digno disso. Mas Deus não, Ele derramará o Espírito
Santo sobre você pelos seus méritos, mas fará é porque ele te ama. Ele fará isso
porque Jesus morreu por você. Jesus Cristo, o filho amado do Pai, o merecia e
quer para você Dar-te. Por meio de sua morte e ressurreição, ele o comprou para
você, e oferece Ele a você agora. Jesus mudará a sua vida quando você se
entregar a Ele, e quando seus irmãos vão orar por você. Você começará uma
nova vida no Espírito Santo. Você pode contar com isso. Não espere nenhuma
sensação especial. O que você quer é Espírito Santo, não alguma sensação.
Afinal, não cabe a você decidir e planejar como será sua experiência, quando o
Espírito Santo vier. Não cabe a você decidir como isso acontece. Deus já
planejou, como ele, vai dar-lhe o seu Espírito. Você não tem que fazer nenhuma
condição para Deus e limitar minha experiência dizendo que quero experimentar
o que meu irmão experimentou. Deixe Deus trabalhar como Ele deseja.. Veja o
que o Santo Papa Paulo VI diz sobre os carismas:
"Eusó posso desejar receber esses dons e que Deus os dê em abundância. Que a
Igreja seja aflita não só pela graça, mas também por carismas. Que o Senhor
derrame uma chuva ainda mais abundante de carismas, para que a Igreja possa
dar frutos, ser bonita, bonita, atrair atenção, despertar o respeito e a atenção do
mundo. "
Antes da oração com as mãos sobre você,é importante que você, em voz alta,
na presença de irmãos e irmãs como testemunhas, peça pessoalmente o dom do
Espírito Santo e se coloque nas mãos de Jesus. Você pode fazer isso com estas,
ou palavras semelhantes:
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Semana quinta

A Promessa do Pai - O Espírito Santo
Senhor Senhor Jesus Cristo, confesso-lhe o meu único Salvador, Senhor e Messias.
Quero pertencer a você. Eu quero estar livre do poder da escuridão e
Satanás. Quero entrar no seu reino e fazer parte do seu povo. Desejo
tornar-se de todo o mal e evitar tudo o que leva ao mal. Eu lhe pergunto,
Senhor, perdoe todos os meus pecados. Pelas mãos de Maria,
Oh, meu Deus, eu te dou minha vida e prometo ser fiel a você como eu faço.
Senhor.
Santo Padre, em nome de Jesus, Messias, Filho em que você encontra
suas delícias, e para que você nunca negar nada, me dê o seu Espírito Santo,
como
Você prometeu a todos que lhe pediram.
Jesus, abra seu coração e preencha o meu com seu Espírito Santo, para que
santificar e me transformar.
Espírito Santo, venha até mim, me encha com você, me lave, me escove,
santifica-me e me transformar. Faça do meu coração um templo vivo onde
você pode viver para sempre. Dê-me todos os presentes que você precisa
minha santificação e para o serviço à sua Igreja. Dê-me também o presente
Línguas.
Carismas, sejam extraordinários ou simples e humildes, através do Espírito Santo
dentro delas, sempre agem indiretamente ou diretamente, para o bem da Igreja.
Trazendo - segundo seu objetivo - contribuição para a construção, para aumentar
o bem humano, e no atendimento às necessidades do mundo. Nós também
assistimos em nosso tempo o florescimento de vários carismas entre leigos e
leigas” " João Paulo II, Christifideles Laici 24

Estudo das Escrituras Sagradas:
Outros textos: Tt 3, 3-7; Rom 10, 9-10
Outros textos: Jn 4.14; Ez 37.14; Atos 2, 14-21; Hch 4, 23-31; Atos 10, 34-48; Atos
19, 5-7
Os dois capítulos que vamos ler esta semana são: Jn 20 e Hch 10
Leituras:
O despertar do carisma. Falvo
Renovação em Graça. T.Gałuszka OP
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Día 1
Como você se sentiu em seu coração como uma promessa benefica para voce foi cumprida?

Após sua ressurreição, Jesus apareceu para os Apóstolos e ordenou-lhes que não se
afastassem de Jerusalém, mas esperassem pelo cumprimento da promessa do Pai.
Jesus chamou o Espírito Santo de "a Promessa do Pai" e os chamou para esperar com
perseverança.
Eu envio a vocês a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do
poder do alto .
Lucas 24:49

Sua reflexão:
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Día 2
O que, no dia de hoje, você quer mudar já, em sua vida? Escreve:

Por muitos séculos, Deus por Seus profetas anunciou a chegada de um dia, em que por
sua própria vontade Ele dará aos homens seu Espírito. Então aqueles que recebem seu
Espírito serão transformados. Eles vão começar a viver uma nova vida. Estas palavras,
Deus lhe falou sobre você também:
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de
todos os vossos ídolos vos purificarei.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o
coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus
juízos, e os observeis.
E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus.
Ezequiel 36:25-28

Sua reflexão:
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Día 3
No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus foram reunidos para oração, e desceu em
eles o Espírito Santo prometido por Jesus. Daquele momento em diante, eles se
tornaram humanos transformados por seu poder.
E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concorde mente no mesmo lugar;
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu
toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre
cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme
o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Atos 2:1-4.
Sua reflexão:
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Día 4
Revise as expectativas que você escreveu quando começou seu trabalho com o diário. O que você já recebeu?
Escreve:

Não nos custa nada o dom, do Espírito Santo, porque foi pago com a vida de Jesus, para
que pudéssemos adquiri-lo para nós.
É por isso que se chama "presente", porque é totalmente grátis. Jesus pagou por ele o
preço da morte e da ressurreição. Há apenas uma condição para beber água da viva:
você tem que estar com sede por ela.
E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser,
tome de graça da água da vida.
Apocalipse 22:17

Sua reflexão:
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Día 5
Quando você se voltar para o Senhor com arrependimento e fé, você não precisará
de nada mais do que, apenas pedir que sua vida seja preenchida com o Espírito Santo.
Sabemos que podemos ser preenchidos com o Espírito Santo porque Deus nos ama
e deseja comunhão total conosco. Jesus, nesta palavra, nos promete
que o Pai dará seu Espírito àqueles que lhe perguntarem e, o pedem.
E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á;
Porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á.
E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou,
também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará
o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?
Lucas 11:9-13

Sua reflexão:
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Día 6
Como reconhecer se você é uma pessoa espiritual?

Como você sabe se você é uma pessoa espiritual? As pessoas muitas vezes acham que ter
uma vida espiritual que possua muitos dons do Espírito Santo. Mas
presentes espirituais não são um verdadeiro sinal de nosso crescimento no
Senhor. Se você é uma pessoa espiritual, você pode encontrá-lo olhando para o quanto
sua vida é caracterizada pelos frutos do Espírito Santo (Gal 5:22s) ou seja: amor,
alegria, paz... São Paulo nos adere, quando escreve para os Corintianos:
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos
em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco
ainda agora podeis, Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas
e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens?

Coríntios 3:1-3?

Sua reflexão:
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Dia 7.
No que você precisa de coragem? Escreve:

Deus quer que vivamos com Ele no céu. As dificuldades que enfrentamos na terra,
eles são pequenos em comparação com a glória no céu. O dom do Espírito é apenas o
primeiro, um arauto, uma garantia do que virá. Deus lhe promete:
Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o
interior, contudo, se renova de dia em dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória
mui excelente;(...)
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de
Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do
Espírito.
2 Corintios 4, 16-17. 5, 1.5. 2

Sua reflexão:
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Se você acha difícil rezar para o Espírito Santo, você
pode começar com uma oração como esta:

Espírito Santo, você é uma grande promessa do Pai para
mim, enche-me com a Sua santa
presença. Você é a Água Viva, me torne disponível cada
dia para uma nova vida em Deus, ensine meu coração
para que esteja sempre perto do coração do Pai. Ensineme a ver a obra de Deus e receber suas inspirações. Dême, por favor, o entendimento da Palavra
de Deus onde minha vida está escrita, de modo que
minhas novas decisões estão em linha com os planos de
Deus. Espírito Santo, você realmente é santo, me
purifique, para que o que está em mim, e como eu ajo e
vivo, seja santo. Limpe meu olhar, deixe-me pegar um
novo caminho através do amor ver meus semelhantes,
que você colocou no meu caminho. E me dê poder
Espírito Santo para espalhar as Boas Novas, em qualquer
lugar que Eu estou, e onde estarei. Amém.
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Semana sexta

Crescimento
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele,
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
João 15:5
Você recebeu de Deus uma nova vida; Deus te ama
mostrar agora que é revelado para nós através de sua
frutas, e convida você a desenvolver essa sua nova vida,
Cuide dela e aprofunde-a. Para crescer.
Renascer no Espírito Santo é o início da jornada. O
primeiro passo. Isso não deve ser e não é o cume espiritual de
sua vida. Tem que ser mais um ponto de partida para sair
Frente.
Você tem em você a semente de uma nova vida. Em alguns
condições favoráveis, em uma terra adequada, este
sementes continuarão a crescer.
Esta semana você vai conhecer dois meios para o
crescimento espiritual como narrado pelo próprio Deus.
São elas:
- oração (pessoale litúrgico – eucarístico)
- Palavra de Deus

Estudo das Escrituras Sagradas:
Outros textos: Lk 5: 15-16; Jn 6, 48-58; Sal 119.105; Flp 3, 8-10; 1Cou 10,13
Os dois capítulos que vamos ler esta semana: É 55, Mt 6
Leiturasextras:
Filhos do Reino. bp G.Lynx
Adoe mão-de-sua chamada. Ks. M.Olszewski SCJ
Há poder em sua língua. M.Vadia
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Día 1
Como você quer que sua relação com Deus seja? Escreve:

Para manter a relação com Deus, que é a fonte da vida, você tem que orar. Jesus orou,
mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo estando muito ocupado, Ele sabia que tinha que
rezar. Você reza também, se quiser permanecer espiritualmente vivo. Imita Jesus:
Bem levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar
deserto, e ali orava.
Marcos 1:35.

Sua reflexão:

Antes_notebook _retiro_a5_19 09 19.indd 60

19.09.2019 14:35

Día 2
Em sua vida, em quem você pode confiar? Anote:

O plano de Deus é que nos tornemos como Jesus Cristo, assim como Cristo
é a imagem do Deus invisível. Ele nos ensina a rezar. Ele nos ensina que
vamos pedir com fé, isto é, que confiamos em suas promessas. E que nós não
vamos esquecer a arma mais poderosa que já recebemos, isso é o perdão:
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-laseis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas.
Marcos 11:24,25

Sua reflexão:
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Día 3
Como você quer viver e experimentar o poder da Eucaristia?

Para manter contato com Deus e ter a plenitude da vida, aproveite os Sacramentos. Acima de
tudo, recebe a Eucaristia, porque é o próprio Jesus que lhe dá sua Carne e Sangue para que você
possa permanecer Nele:
Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu
corpo dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim".
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova
aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.
Lucas 22:19,20

Sua reflexão:
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Día 4
Quantas vezes você lê a Palavra de Deus?

A Palavra de Deus tem poder em si mesma. É ela quem ilumina nossa escuridão do
coração. Ela é a lâmpada e a tocha para os meus pés. Receba esta Palavra todos os
dias. Leia e medite fielmente todos os dias, e você crescerá. Esta palavra é do Pai. E
Jesus é a palavra...
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de
dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é
apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Hebreus 4:12

Sua reflexâo:
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Día 5
Existe uma comunidade de irmãos em sua paróquia onde você poderia crescer na fé?

A nova vida que Jesus traz não pode ser vivida isolada de todo o mundo.
Tem que ser compartilhada com outros irmãos na fé e aberta a todas Pessoas. Por
que a comunidade cristã não é uma opção para o cristão, mas é o único modo para
ser totalmente cristão. No Novo Testamente vemos que
Pentecostes não terminou com o envio do Espírito, mas levou ao
Cristãos para a comunidade comunidade.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e naquele dia agregaramse quase três mil almas, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão,
e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum.
E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com
alegria e singeleza de coração,
Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que se haviam de salvar.
Atos 2:41-47

Sua reflexão:
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Día 6

Você não pode estar totalmente unido a Cristo sem estar unido a Seu
Corpo. Se você ama a Cristo, ame também a Igreja - Seu Corpo. Ame
aqueles que pertencem a ele.
Na comunidade, o coração se abre e as relações entre seus membros são
mais profundas. Aqui se recebe e dá amor, compreensão, conexão na fé,
repreensão fraterna, peça as necessidades pessoais e vá juntos
no processo de cura completa de uma pessoa. A criação do Corpo de Cristo não é
portanto, uma escolha voluntária é um privilégio e uma obrigação.
Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros
têm a mesma operação,
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente
somos membros uns dos outros.
Romanos 12:4,5
Sua reflexão:
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Día 7
Uma pequena comunidade não é um luxo, mas uma família que é essencial
na vida que lê-lo, que ele quer nascer de volta à vida e quer crescer no
fé de acordo com o Espírito. Jesus quer que você cuide da vida da comunidade cristã,
Jesus quer que você se preocupe com a vida dos outros, com a comunidade
Cristianismo e por ajudar todos os cristãos. Cuide da vida do
comunidade educacional, a vida de uma comunidade cristã e a ajuda de
outros cristãos. Seja fiel às reuniões com os irmãos, que me ajudaram
encontrar uma nova vida.
Vamos E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas
obras,
Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.
Hebreus 10:24,25

Sua reflexão:
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Querido irmão e irmã:
Parabéns por chegar ao final deste Seminário de Fé, e lembramos que este é apenas o começo de
sua nova vida no Senhor.
Se você acha que este momento foi frutífero para você, e gostaria de ajudar
nós nos recomendamos à nossa missão de proclamar a Boa Nova
Oração!!
Saudações no Senhor!
www.fundacjazanim.pl

Para que o trabalho seja seguido e cresça, agradeceremos por qualquer doação.
As contribuições podem ser enviadas para esta conta:

Fundação ZaNim
ul. Karczewska 51 m. 5, 05-400 Otwock
KRS 0000436647 NIP 5322044655
40 1050 1025 1000 0090 3014 2104
Título da conta do meu pai: darowizna na cele statutowe.
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Como viver com paixão?
Você vive? Ou você simplesmente sobrevive?
A tristeza é seu fiel irmão?
Você acha que não tem mais nada a agradecer? Você não
acha que pode mudar sua vida, sentir a alegria, e começar
a viver com paixão?
Se assim for, ouça a conferência de Witold Witek, que
ontem, baseado na Palavra de Deus, sua vida e a
história de Daniel Truszkowski mostra como você pode
viver com paixão todos os dias. É a história:

•

Como a verdade é descoberta inscrita no coração de
cada ser humano.

•

Como Deus, "distorcer a realidade" para aqueles
que querem viver sua paixão.
Da Bênção de Deus
Por que estragamos nossos talentos.

•
•

Wilko-asce cz. 1 (Wilk on Grace,parte 1)
Neste CD você encontrará quase 8 horas gravadas aqui
em formato de palavra, gravação lenta; gravada em
Otwock, Lublin e Olszewo-Borki durante os exercícios
espirituais de oito semanas: do seminário da fé.
Ouvindo Wilk, você vai perceber que você diz também:
Fale com Deus, aos seus pés, sem ligar peça mais agradecimentos...
Confie nele e peça mais agradecimentos... Confie nele... você vai ter o
que são presentes. ... é que confiar nele e em todas as situações...
desenvolver em vários campos e desenvolver seus próprios talentos ao
seu lado...
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Wilko-asce cz. 2 (Wilk on Grace, parte 2)
Você deu sua vida a Jesus Cristo, você é
batizado com o Espírito Santo, você já
vive com Deus. Eagora?
Continuamos a convidá-lo:
– acreditar, realmente seguir em frente;
– trabalhar, buscar tempo com Deus, para que você
possa descobrir o que Ele deixou escrito em seu
coração.

Este audiolivro não é para todos. É só para quem quer mais, mas
só você pode fazer um trabalho concreto.

El disco CD zaNIM adorando Tabor
O álbum mais recente do grupo zaNim Uwielbienie
gravou durante o concerto na casa de exercícios Tabor
em Rzeszowie.
1. Ci ho'd /Te rindo tributo de Oddaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Oto Jezus / Eis Jesus
3. Zawsze /Sempre
4. Twoja Krew /Seu Sangue
5. Emmanuel
6. Woda Oycia /A Água da Vida
7. Król chwa-y / O Rei da Glória
8. Podobny / A Semelhança
9. Jedyny / O Único ico

Os discos podem ser comprados em:

Vivi Shop:

Céu na cidade:

facebook.com/ViVi-Shop
WWW.vivishop.pl

WWW.niebowmiescie.pl
facebook.com/NiebowmiesciePolska
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Vivi Shop:
facebook.com/ViVi-Shop
WWW.vivishop.pl

Fundação ZaNim:
WWW.fundacjazanim.pl
facebook.com/fundacjazanim

Zona de potência:
WWW.strefa-mocy.com
facebook.com/StrefaMocyZaNim
Insta: @strefamocyzanim

Céu na cidade:
WWW.niebowmiescie.pl
facebook.com/NiebowmiesciePolska

Adoração ZaNim:
facebook.com/zaNim-uwielbienie
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www.fundacjazanim.pl
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