
Saudação
D: Ouvir a Palavra de Deus é ouvir o próprio Deus fa-
lando. É crescer espiritualmente. É aprender o cami-
nho a seguir. Antes de escutá-la, porém, é necessário 
silenciar o coração, deixá-lo vazio de tudo o que nos 
distrai, ter presente a realidade que se está vivendo, e 
pedir a luz do Espírito Santo. Iniciemos nossa Oração 
em Família, fazendo o sinal da Cruz:
T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

D: Acolhamos a presença do Espírito Santo, no meio 
de nós, rezando juntos:
T: Vinde Espírito Santo, enchei os corações 
dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vos-
so Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e 
tudo será criado e renovareis a face da Terra. 
Oremos: Ó Deus que instruístes os corações 

dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito San-
to, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre da sua Consolação, por Cristo, Senhor 
Nosso. Amém!

L1: Senhor, nós vos damos graças por estarmos 
reunidos em família, e por crescermos como família 
orante e participante de teus imensos dons.
T: Pai Nosso...

L2: Senhor, nós vos damos graças, como Maria, 
quando exultou de alegria, ao ver-se plenamente com-
prometida com o plano da redenção. 
T: Ave Maria...

L1: Senhor, enchei-nos com vossa graça para que 
deixemos o mundo melhor com o nosso testemunho 
de fé e de vida cristã.
T (canto): Ofertar nossa vida queremos, / Como gesto 
de amor, doação. / Procuramos criar mundo novo, / 
Trazer para o povo a libertação. /: De braços er-
guidos a Deus ofertamos / Aquilo que somos e 
tudo o que amamos. / Os dons que nós temos 
compartilharemos, / Aqueles que sofrem, sor-
rir os faremos. /:

Escuta da Palavra 
D: No início da vida pública, Jesus realizou muitos 
milagres, curas e pregações, como autêntico sinal da 
missão que viera realizar no mundo. Tudo o que fazia, 

Ser livre
para servir

01/02 - 07/02
Ambiente: Sobre a mesa, colocar um copo com água, uma vela acesa,

uma imagem de Jesus, a Bíblia aberta no texto de Marcos 1,29-39.



Jesus realizava em meio à oração e ao testemunho de 
vida. Ouçamos o que o texto bíblico nos ensina:

L: (Ler Marcos 1,29-39)

Para refletir:
- Após curar a sogra de Pedro e muitos outros doen-
tes, Jesus retirou-se para rezar, antes de continuar 
sua pregação e ensinamentos em outros lugares. 
Recolhido e atento à voz do Pai, Jesus reserva para si 
momentos de oração e meditação para fortalecer-se 
na missão a Ele confiada por Deus Pai. E nós? Como 
nossa família vem se fortalecendo na fé?
 

Em Oração
L1: Falar de Jesus é edificante, mas nossa alegria e 
gratidão devem se traduzir também por meio de nos-
sa vida. Devemos fazer ressoar o “servir” do Senhor 
em nosso agir.
T: Senhor, que nosso serviço seja um ato de 
alegria e de gratidão a ti

L2: Sempre é necessário olhar para nosso meio e nos 
questionar: como estamos servindo em nossa casa, 
através de nosso trabalho, em nossa convivência? 
T: Senhor, que saibamos colocar um sabor 
especial em tudo o que fizermos: o amor.

L1: Amar é viver para o outro. É doar a vida numa 
constante entrega, para que o outro também tenha 
vida. Não somos responsáveis somente pela nossa 
vida. Somos responsáveis também pela vida do outro. 
Pela vida daquele que Deus quis colocar em nosso 
caminho.
T: Senhor, que saibamos estar abertos para 
conviver bem com as outras pessoas e para 
ajudar as que mais precisam.

L2: Quem serve e se deixa transformar por Deus, 
santifica-se. E, ao levar Deus aos outros, contribui 
com a santificação do mundo.  
T: Ajuda-nos, Senhor, a pronunciar apenas 
palavras que edificam e constroem; e perdoa-
-nos pelas vezes que falhamos no cumprimen-
to de tua Palavra. Amém 

D: Nesta semana, dia 03, a Igreja celebrou a memó-
ria de São Braz, santo que viveu ainda no início do 
cristianismo e foi decapitado por não renegar a fé. O 

santo é invocado como protetor contra os males da 
garganta. Rezemos a São Braz pedindo sua interces-
são:
T: “Ó glorioso São Brás, que recebeste de 
Deus o poder de proteger as pessoas contra 
as doenças da garganta e outros males, afas-
ta de mim a doença que me aflige. / Livra-me 
dos males da garganta para que eu possa falar 
corretamente e assim proclamar e cantar os 
louvores de Deus. / Intercede, diante de Deus 
por mim, por minha família e por todos os 
que sofrem dos males da garganta e de outras 
enfermidades.
Amém!

Bênção
D: Ao Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, e nos 
ensina, pelo seu exemplo, a comunhão e a participa-
ção, peçamos:

D: Alimenta-nos com os ensinamentos da fé e faze-
-nos perseverar nas boas obras.
T: Abençoa, Senhor, nossa casa, nosso traba-
lho, nossa união e nossa solidariedade.

D: Toma-nos no colo de tua bondade e infunde em 
nós a sabedoria da salvação.
T: Abençoa cada um e cada uma de nós, e aju-
da-nos a trabalhar unidos em tua paz.

D: Oriente para o bom caminho nossos passos e 
fortalece tudo o que ajuda a construir teu Reino entre 
nós! 
T: Abençoa também todas as pessoas que se 
unem neste mesmo propósito de construir 
uma sociedade justa e fraterna.

D: Seja-nos concedida a bênção de Deus hoje e sem-
pre.
T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém
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