
Reflexão 
 

Continua a pôr música instrumental. Pede aos participantes que reflictam na experiência que 
viveram agora mesmo. Dá-lhes tempo para escreverem as suas reflexões a partir destas 
questões, ou de outras parecidas. 

• Como me senti ao entrar e sentar-me numa igreja vazia e silenciosa? Notei algo de 
especial? 

• O que pensei acerca da minha vida (o que fazia com ela, com quem a gastava, a última 
vez que fiz um gesto de serviço...)? 

• O que pensei acerca da minha fé? 
• Há algo na minha vida ou na minha fé que precise de mudar para eu poder viver com 

mais qualidade? 
• Qual foi a minha reacção ao saber que era Jesus a entrar na igreja e sentar-se perto de 

mim? 
• Como é que Jesus reagiu quando partilhei com Ele a minha vida e a minha fé? 
• Qual ou quais dons mais desejo na minha vida? 

Sabedoria: A capacidade de conhecer Deus, de ver com o olhar de Deus e de conhecer 
a vontade de Deus sobre mim; 

Inteligência: O poder captar mais claramente o que Deus revelou; 

Ciência: A capacidade de ver as coisas de tal forma que me ajuda a julgar o bem e o 
mal; 

Piedade: A adoração de Deus com reverência e com o todo da minha vida; 

Coragem: A perseverança de me exprimir como cristão, de ser fiel, de dizer a Verdade 
e de fazer empenhadamente o que está certo; 

Conselho: A vontade de receber e oferecer conselho, descobrindo o que fazer numa 
situação difícil; 

Temor de Deus: Uma consciência da grandeza de Deus e o desejo de nunca me separar 
de Deus. 

• Como me senti quando Jesus impôs as suas mãos sobre a minha cabeça? Qual foi a 
oração de Jesus por mim? Como é que esta oração me fez sentir? 

• Fui capaz de assumir um compromisso mais profundo com Jesus? Como reagi ao 
descobrir que Jesus me ia ungir? 

• Quem eram as pessoas que apareceram para me dar apoio? Quem escolhi para ficar 
atrás de mim durante a unção? Porquê? 



• Como exprimi os meus sentimentos e me despedi de Jesus? A que me soube ouvir 
Jesus dizer que me amava? 

• De que modos posso eu servir as pessoas que se juntaram à minha volta? De que 
modos posso eu servir as outras pessoas do mundo que nunca vou conhecer? 

• Como é que eu vou permitir que esta experiência de oração afecte a minha vida? 

• Qual foi a mensagem ou a imagem mais especial que eu retenho desta experiência 
de oração? 

Pede aos participantes que partilhem as suas reflexões. Dá um feed-back positivo a 
cada intervenção. 
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