
Palavra que molda o coração - 3º Dia

Amai-vos uns

aos outros!
(Jo 15,17)

(12 a 18 de setembro)

Abertura

Dirigente: A Bíblia tem 150 Salmos. Os Salmos 
são poemas e orações que o povo de Israel 
compôs durante centenas de anos. Eram re-
zados ou cantados nas reuniões e nas cele-
brações. Fazem parte da Bíblia. São, portanto, 
Palavra de Deus que continuamos a rezar, e 
que nos ensinam. O Salmo 33, versículos 4 e 5, 
diz: “Pois sincera é a Palavra do Senhor e fiel 
toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, 
da sua bondade a terra está cheia”. E o Salmo 
136 canta os feitos de Deus porque “eterno é 
o seu amor”. Com Deus, que é amor, devemos 
aprender a amar e praticar o amor. Rezemos:

Todos: Em nome do Pai...

Oração com a Palavra

Dirigente: Logo depois que Jesus instituiu a 
Eucaristia, que deixaria em memória de sua 
paixão e morte, Ele declarou: “Eu vos dou um 
mandamento novo: amai-vos uns aos outros. 
Como eu vos amei, assim também vós deveis 
amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão to-
dos que sois meus discípulos: se vos amardes 
uns aos outros.” (Jo 13, 34-35)

Todos: Senhor, Deus de Amor, dai-nos paci-
ência para que evitemos os desentendimen-
tos. Dai-nos generosidade para que saibamos 
servir. Disposição para, com a prática do bem, 
ajudar os que mais precisam. Amém! 

Dirigente: Eis então que São João, mais tarde, 
recordando o mandamento deixado por Jesus, 
afirmou em uma de suas cartas: “Filhinhos, 
não amemos só com palavras e de boca, mas 
com ações e de verdade.” (1 Jo 3,18)

Todos: Senhor, Deus de Amor, nós vos agra-
decemos por terdes plantado em nossa vida 
a semente da fé e do amor. Através de nosso 
amor generoso, pudestes fazer felizes muitas 
pessoas, porque tiveram sua dor suavizada, ou 
porque não precisaram dormir com fome ou 
com frio. Amém!

Dirigente: Quando um doutor da Lei queria sa-
ber o que devia fazer para herdar a vida eter-
na, ao invés de lhe responder, Jesus pergun-

Palavra que molda o coração - 3º Dia

Família, oásis de misericórdia!
Caminho de santidade!

Oração em

Família 2021

Ano de São José - Coração de Pai
Ano da Família - Alegria do Amor



tou o que estava escrito na Lei, e ele afirmou: 
“amarás a Deus sobre todas as coisas..., e ama-
rás o teu próximo como a ti mesmo”. Então, 
Jesus contou uma parábola, e todos entende-
ram que quem ama se faz próximo de quem 
precisa e o auxilia sem esperar recompensa. 
(cf. Lc 10,27s)

Todos: Senhor, Deus de Amor, aquecei de amor 
fecundo nossos corações, para que tenhamos 
disposição para erguer o caído, para curar-
-lhe as feridas, para restituir-lhe a dignidade. 
Amém! 

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)

Pequena Catequese 

com o Papa Francisco

Dirigente: Falando sobre o amor fraterno, na 
Oração do Angelus, dia 6 de maio de 2018, o 
Papa Francisco afirmou: “O amor pelos ou-
tros não pode ser reservado para momentos 
excepcionais, mas deve se tornar constante. É 
por isso que somos chamados, por exemplo, a 
proteger os idosos como um tesouro precio-
so e com amor (...). É por isso que aos doentes, 
mesmo no último estágio, devemos prestar 
toda a assistência possível. É por isso que os 
nascituros devem ser sempre acolhidos. É por 
isso que, em última análise, a vida deve ser 
sempre protegida e amada desde a concep-
ção até a morte natural. Isso é amor.”

(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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