
Palavra que molda o coração - 1º Dia

Se me amais,

observareis meus

mandamentos!
(Jo 14,15) 

(29 de agosto a 4 de setembro)

Abertura

Dirigente: Somos a obra prima de Deus. Ele 
criou o homem e a mulher à sua imagem e se-
melhança. Conferiu-lhes capacidade para vi-
ver no mundo, dando continuidade à sua obra 
criadora. Capacitou-os para conhecer e amar 
o próprio Criador e a si mesmos; e para formar 
comunhão com as outras pessoas. E, tendo-os 
criado com tal dignidade, não os abandonou à 
própria sorte, mas sempre os assistiu e dirigiu-
-lhes seus ensinamentos. Sua Palavra, quando 
acolhida, é capaz de fazer o ser humano vol-
tar-se para Deus, para si mesmo, para os ou-
tros e para a Casa Comum. Setembro é o Mês 
da Bíblia. Neste Mês da Bíblia, vamos rezar 
com a Palavra de Deus e deixar que ela mode-
le o nosso coração.

Todos: Em nome do Pai...

Oração com a Palavra

Dirigente: Depois da travessia pelo deserto, 
antes de entrar na Terra Prometida, Moisés 
instruiu o povo sobre os mandamentos de 
Deus que deveriam ser observados. Começa 
sua catequese afirmando: “O Senhor nosso 
Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma e com todas as tuas forças” (Dt 6,4-5). De-
pois, Moisés apresentou e explicou os outros 
mandamentos. Todos os mandamentos têm, 
como ponto de partida, o amor a Deus.

Todos: Amado e bom Deus, não cessai de nos 
ensinar a vossa Verdade. Dai-nos discernimen-
to diante da dúvida. Guiai-nos pelo caminho 
do amor. Amém!

Dirigente: “Se alguém afirmar: “Eu amo a Deus”, 
mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem 
não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar 
a Deus, a quem não vê. (...) Quem ama a Deus, 
ame também seu irmão.” (1 João 4,19-21)

Todos: Amado e bom Deus, obrigado por nos 
fazerdes ver que desejais ser amado em nos-
sa casa, no irmão que sofre, e até mesmo em 
quem nos ofendeu. Perdoai-nos quando nosso 
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amor por vós não foi tão verdadeiro. Amém!

Dirigente: “Quem acolhe e observa os meus 
mandamentos, esse me ama. Ora, quem me 
ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e 
me manifestarei a ele.” (João 14,21)

Todos: Amado e bom Deus, aqui estamos para 
fazer a vossa vontade. Orientai-nos pelo cami-
nho da luz. Amém!

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)

Pequena Catequese 

com o Papa Francisco

Dirigente: Em sua catequese sobre o primeiro 
mandamento “Amar a Deus”, dia 27 de junho 
de 2018, na praça de São Pedro, o papa disse: 
“Cristo é o Amado do Pai e ama-nos com este 
amor. Ele não começa por si mesmo, mas pelo 
Pai. Muitas vezes as nossas obras falham, por-
que começamos por nós mesmos, e não pela 
gratidão. E aonde chega quem começa por si 
mesmo? Chega a si próprio! ... A vida cristã é, 
antes de tudo, a resposta grata a um Pai Amo-
roso”. 

(Se a família achar oportuno, pode fazer uma roda de 
conversa sobre esta catequese do papa e sobre as frases 

bíblicas acima)

Oração da Noite e Bênção

Dirigente: Terminemos nossa Oração em Fa-
mília de hoje, rezando a Oração da Noite:

Todos: Boa Noite, Pai. / Termina o dia, e a ti en-
trego o meu cansaço. / Obrigado por tudo e... 
perdão. / Obrigado pela esperança que hoje 
animou meus passos, / pelo exemplo que rece-
bi dos outros. / Obrigado pela luz, pela noite, 
pela comida, pelo meu desejo de superação. /

Perdão, também, Senhor. / Perdão, pela falta 
de colaboração, pela ausência do espírito de 
servir. / Perdão por ter aprisionado em mim 
tua mensagem de amor. / Perdão porque não 
estive disposto a dizer sim como Maria.

Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos 
para o dia de amanhã. / Que ao despertar me 
domine um novo entusiasmo. / Boa Noite, Pai. 
/ Até amanhã!

Dirigente: Deus de Bondade, seja-nos dado 
sentir sempre e por toda a parte a proteção de 
Nossa Senhora e Mãe, e, por sua intercessão, o 
Senhor nos abençoe e nos guarde. 

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!
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