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Percurso do encontro 
 

Desenhar uma mão, a mão de cada um. Cada dedo revelará um desígnio do plano de deus sobre nós, 

segundo a oração do papa Francisco.  

 

ORAÇÃO DOS CINCO DEDOS - Papa Francisco 

Um método de oração cuja autoria é atribuída ao Papa Francisco, quando era ainda bispo de Buenos 

Aires, Argentina.  

1. O dedo polegar é o que está mais perto de ti.  Assim, começa por orar por aqueles que estão mais 

próximo de ti. São os mais fáceis de recordar. Rezar por aqueles que amamos é «uma doce tarefa«. 

2. O dedo seguinte é o indicador: reza pelos que ensinam, instruem e curam. Eles precisam de apoio e 

sabedoria ao conduzir outros na direção correta. Mantém-nos nas tuas orações. 

3. A seguir é o maior. Recorda-nos os nossos chefes, os governantes, os que têm autoridade. Eles 

necessitam de orientação divina. 

4. O próximo dedo é o anelar. Surpreendentemente, este é o nosso dedo mais débil. Ele lembra-nos que 

devemos rezar pelos débeis, doentes ou pelos atormentados por problemas. Todos eles necessitam das 

nossas orações. 

5. E finalmente temos o nosso dedo pequeno, o mais pequeno de todos. Este deveria lembrar-te de rezar 

por ti mesmo. Quando terminares de rezar pelos primeiros quatro grupos, as tuas próprias necessidades 

aparecer-te-ão numa perspetiva correta e estarás preparado para orar por ti mesmo de uma maneira mais 

efetiva. 

Deus nos abençoe a todos. Boa oração! 

 

1. O primeiro encontro será de apresentação. Esta consistirá na explicação da imagem da primeira 

página: Há um projeto de Deus sobre nós. Esse projeto está explicito no relato da criação e na 

imagem do paraíso. O ser humano desviou-se desse projeto ao pecar (o pecado é entendido como 

uso da liberdade e afastamento de Deus. Cada encontro desenvolverá uma reflexão que terá por 

base um dos dedos. Deus não desiste e dá uma nova oportunidade (Jesus Cristo vem ensinar o 

caminho para regressar ao paraíso). Para agarrar esta nova oportunidade é preciso um caminho 

de conversão.  

2. Os 5 encontros seguintes serão sobre os cinco dedos tendo por base a reflexão que se apresenta a 

seguir. 

3. O ultimo encontro será uma explicação do método VER JULGAR E AGIR, próprio da Ação 

Católica, próprio para os encontros de um grupo de jovens.  

 

 

 

 

 



 

O POLEGAR –EU EXISTO 

O dedo polegar por ser o que está mais perto de nós serve para indicar o nosso estado de espirito (estou 

bem ou estou em baixo). O dedo polegar indica o primeiro ponto do plano de Deus sobre mim: a minha 

personalidade, a minha identidade, o respeito pela minha singularidade.  

Não sou fruto do acaso não sou um erro da evolução nem um produto da técnica. Sou único e sou 

querido e amado. Existo porque alguém me quis. E se me quis significa que me pensou e planeou. Faço 

parte de uma vontade e de um projecto. Tenho uma missão a cumprir. 

Texto: Criação e jardim do Eden: Gen 2, 1-25 

 

O INDICADOR – REGRESSO 

O dedo indicador aponta metas, indica caminhos, ensina-me que para chegar ao fim são precisas 

normas, regras e é preciso ultrapassar barreiras.  

Foi o pecado que nos afastou do plano de Deus. Deus quis-me para eu ser feliz, Ele quis que eu 

experimentasse a felicidade que só Ele tem porque é Ele mesmo. Pela liberdade que me deu Deus deu-

me a possibilidade de recusar essa felicidade. Desviei-me do caminho e tracei o meu próprio rumo. 

Texto: Os mandamentos da lei de Deus: Ex. 20, 1- 21 

 

O MAIOR – DEUS 

O dedo maior fala-me da autoridade dos outros, os mais velhos, que estão no meu caminho como guias 

e como protetores. Preciso ouvi-los e respeita-los. E nunca esquecer que o chefe maior é o próprio Deus. 

Ele é o guia que me conduz ao momento final do plano que Ele mesmo tem para mim. 

Num mundo onde são tantas as vozes e solicitações, tantas as propostas e aliciamentos precisamos ouvir 

aqueles que verdadeiramente são guias e condutores. Não será a fama, o poder e nem a riqueza que me 

darão verdadeira felicidade, preciso ouvir a voz da consciência e da sabedoria que me ensina a 

caminhar. 

 

Texto o respeito pelos antepassados: Eclesiástico 44, 1-15 

 

ANELAR -  A UNIDADE 

 

O dedo anelar é o mais fraco. Nele pomos a aliança, sinal de união. Juntos tornamos fortes o que parecia 

ser fraco. Joga-se aqui o segredo da felicidade (o centro do plano de Deus) a vida no amor. 

O grande plano de Deus é a formação de uma só humanidade, um novo mundo onde todos nos sintamos 

unidos e membros de uma só família. O sonho de Deus, o plano de Deus, é a criação de uma 

humanidade fraterna. Quando todos vivermos unidos e fraternalmente então o plano de Deus estará 

implementado. Sou chamado a ser membro de um corpo e a viver unido a esse corpo. A igreja é a 

comunidade dos crentes que procuram ser no mundo expressão desta humanidade nova. 

Texto: testamento de Jesus: Jo 15, 12-17 



MIDINHO – HUMILDADE 

O dedo mais pequeno da mão volta a centrar a atenção em mim. Agora para me fazer lembrar como sou 

pequeno, apesar das minhas conquistas e dos meus conhecimentos. Ser o ultimo para ser o primeiro, 

aceitar o serviço para ser servido. 

O plano de Deus não é uma conquista intelectual da nossa parte. È uma descoberta lenta e progressiva a 

partir dos sinais que vão acontecendo na minha vida. O plano de Deus leva-me a aceitar a vida (toda a 

vida) como um dom, uma dádiva e uma graça de Deus. Lendo os acontecimentos à luz do olhar de Deus, 

cada momento e cada acontecimento será portador de uma mensagem e de uma historia nova. Ver mais 

do que vêem os okhos, eis o segredo da vida cristã e o caminho para desvendar o plano de Deus a meu 

respeito.  

Texto: a revelação aos pequenos e humilde: Mt6 11, 25-30 

 

 


