
Palavra que molda o coração - 2º Dia

Sede

misericordiosos!
(Lc 6,36)

(5 a 11 de setembro)

Abertura

Dirigente: O profeta Jeremias usa a imagem 
do oleiro para falar de Deus Misericordioso. 
Ele vê o oleiro pegando o barro, colocando-o 
no torno e ir modelando o barro até dar a ele 
a forma de um vaso. E quando o vaso não sai 
como devia, quebra-o e passa a modelá-lo no-
vamente até que se torne um lindo vaso (cf. Jr 
18,1-7). Jeremias intui que Deus faz assim com 
o seu povo: com ternura e paciência, vai lhe 
plasmando, educando, perdoando, corrigindo. 
Atitude essa que deve ser a nossa também. 

Todos: Em nome do Pai...

Oração com a Palavra

Dirigente: Deus tem se revelado a Moisés 
como “Deus misericordioso e clemente, vaga-
roso na ira, cheio de bondade e fidelidade.” 
(cf. Ex 34,6)

Todos: Deus Pai Misericordioso, retirai dos 
nossos corações as pedras do preconceito, do 
ressentimento, do ódio e da vingança. Colocai 
em seu lugar o amor benevolente que sempre 
espera, ama e perdoa. Amém!

Dirigente: Jesus é o rosto da misericórdia do 
Pai. Ele mesmo disse a Felipe: “Quem me viu, 
viu o Pai” (cf Jo 14,9). Jesus é misericórdia do Pai 
no ensino amoroso às multidões (cf. Mt 13,2s), 
na solidariedade com os famintos (Jo 6,2s), na 
compaixão com os doentes (Mc 1,40-42; Mt 4,23), 
em seu indulgente amor para com os pecado-
res (Jo,8-1-11; Lc 5,17-26), na oferta de sua vida na 
cruz, e em sua gloriosa ressurreição. (Lc 23,26s; 
Lc 24,1s)

Todos: Deus Pai Misericordioso, em Jesus te-
mos a certeza de que nunca seremos desam-
parados. Mesmo nos momentos mais difíceis 
de nossa vida, o Senhor sempre estará presen-
te. Obrigado por colocar em nosso coração o 
dom de perdoar, pois é perdoando que sere-
mos perdoados. Amém!

Dirigente: Jesus, depois de falar claramente 
sobre o amor fraterno que deve regular todas 
as relações humanas, conclui dizendo: “Sede, 
pois, misericordiosos, como também vosso 
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Pai é misericordioso” (Lc 6, 27-36). E proclama 
felizes os que agem com misericórdia: “Bem-
-aventurados os misericordiosos, porque eles 
alcançarão misericórdia.” (Mt 5,7)

Todos: Deus Pai Misericordioso, acolhei nosso 
propósito de nos tornarmos nós mesmos sinal 
eficaz do vosso agir misericordioso entre nós e 
no mundo. Amém!

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)

Pequena Catequese 

com o Papa Francisco

Dirigente: Ensinamento do Papa Francisco: “A 
misericórdia é fonte de alegria, serenidade e 
paz, É condição da nossa salvação. Misericór-
dia é a palavra que revela o mistério da San-
tíssima Trindade. Misericórdia é o ato último 
e supremo pelo qual Deus vem ao nosso en-
contro. Misericórdia é a lei fundamental que 
mora no coração de cada pessoa, quando vê 
com olhos sinceros o irmão que encontra no 
caminho da vida.” (O Rosto da Misericórdia, 2)

(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: Rezemos 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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