
Reflexão 
Continue a passar música instrumental. Peça aos participantes para reflectirem sobre a 
experiência que acabam de ter, considerando algumas das questões que se seguem ou outras 
similares. Pode sugerir-lhes que respondam somente, ou particularmente, às questões que 
mais os tocarem. 

Dê-lhes tempo suficiente para passarem as suas reflexões para o papel. 

• O que pensei ou senti ao passar, em silêncio, pelo edifício? 

• Qual foi a senha que eu sussurrei para me abrirem a porta? 

• Como me senti ao estar na sala com os apóstolos assustados? 

• Quando Maria falou comigo, que emoções ou pensamentos me ocorreram? 

• O que estava Pedro a dizer para tranquilizar os seus companheiros? 

• O que reflecti quando pensava nos demónios que me assustavam? O que me impede de falar 
ou agir livremente? Quais as memórias passadas que me amarram? 

• De quem preciso de me aproximar e que tenho de alcançar para me sentir forte e seguro? 

• Como reagi à força do vento que invadiu a sala? O que ouvi eu? 

• Quais os meus sentimentos e pensamentos ao ver as línguas de fogo que pousavam sobre a 
cabeça de cada um? 

• Como me senti ao descobrir que, também eu, tinha sido abençoado? 

• Pude sentir o calor das chamas? Deixei-me “incendiar” pelo Espírito? 

• Qual foi a mudança mais dramática na sala depois de o Espírito ter descido? 

• Como é que re-pensar certas áreas problemáticas da minha vida me mudou? Comecei a ver 
as coisas numa nova perspectiva? Tomei a decisão de me libertar dos velhos demónios? 
Explica. 

• O que me desejaram os apóstolos quando eu me preparava para sair? 

• Quem foi a pessoa especial que veio ter comigo? O que dissemos um ao outro? 

• Esta experiência de “arder” com o Espírito será capaz de afectar o resto da minha vida? Se 
sim, como? Se não, porque não? 

• Qual a mensagem ou imagem mais especial que vou recordar desta experiência de oração? 
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