
Palavra que molda o coração - 5º Dia

Praticai

a justiça!
(Is 56,1)

(26 de setembro a 2 de outubro)

Abertura

Dirigente: O profeta Isaías refere-se ao zelo de 
Deus em cuidar do ser humano, dizendo: “Nós 
somos o barro, tu és o nosso oleiro! Somos 
todos nós, trabalho de tuas mãos” (Is 64, 7). E o 
Apóstolo São Paulo, na segunda carta pastoral 
que escreveu a Timóteo, ele afirma: “Toda a 
Escritura é divinamente inspirada, e é útil para 
ensinar, para argumentar, para corrigir, para 
instruir, para educar conforme a justiça” (2Tm 
3,16). Deus pode nos transformar e nos fazer 
melhores e mais santos. Rezemos:

Todos: Em nome do Pai...

Oração com a Palavra

Dirigente: O profeta Miquéias tem preocupa-
ção com as injustiças de seu tempo. Sinteti-
za em três expressões as exigências de Deus: 
“praticar a justiça, amar a misericórdia e cami-
nhar humildemente em seus ensinamentos.” 
(cf. Mq 6,8)

Todos: Senhor, fazei de mim um instrumento 
de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o 
amor. Onde houver ofensa, que eu leve o per-
dão. Que jamais eu pratique a injustiça contra 
alguém. Amém!

Dirigente: O profeta Jeremias observa que a 
justiça sempre tem uma dimensão social. Diz 
ele: “Ponde em prática a justiça e o direito, li-
vrai o oprimido das mãos do opressor, nunca 
prejudiqueis ou exploreis o migrante, o órfão e 
a viúva, nem jamais derrameis sangue inocen-
te no país.” (Jr 22,3)

Todos: Senhor, fazei de mim um instrumento 
de vossa paz. Onde houver dúvida, que eu leve 
a fé. Onde houver erro, que eu leve a verda-
de. E que jamais eu concorde com o erro, an-
tes procure socorrer o necessitado, e corrigir 
quem pratica iniquidade. Amém!

Dirigente: Para Jesus, praticar a justiça ou ser 
uma pessoa justa é condição para a salvação. 
Falando do juízo final, disse que, após terem 
ouvido as palavras de acolhida, os justos per-
guntarão: “Senhor, quando foi que te vimos 
com fome e te demos de comer? Com sede e 
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te demos de beber? Quando foi que te recebe-
mos em casa, te vestimos, fomos te visitar?” E 
ouvirão como resposta: “todas as vezes que fi-
zestes isso a um destes pequeninos, foi a mim 
que o fizestes.” (cf. Mt 25, 31-46)

Todos: Senhor, fazei de mim um instrumento 
de vossa paz. Onde houver tristeza, que eu 
leve a alegria. Onde houver trevas, que eu 
leve a luz. E que jamais eu passe indiferente 
ao lado de quem precisa ser amparado em sua 
dor. Amém!

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)

Pequena Catequese 

com o Papa Francisco

Dirigente: O Papa Francisco, quando esteve no 
Brasil, em 2013, em seu discurso na comuni-
dade pobre de Varginha, pediu: “Não se can-
sem de trabalhar por um mundo mais justo 
e mais solidário! Ninguém pode permanecer 
insensível às desigualdades que ainda existem 
no mundo! Cada um, na medida das próprias 
possibilidades e responsabilidades, saiba dar 
a sua contribuição para acabar com tantas in-
justiças sociais! Não é a cultura do egoísmo, 
do individualismo que constrói e conduz a um 
mundo mais habitável, mas sim a cultura da 
solidariedade; não ver o outro como um con-
corrente ou um número, mas ver um irmão”.

(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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