
Querida Família,
Saudações!

Nesse tempo de restrições, os Grupos de Famílias 

não estão podendo se reunir, mas em nossas casas 

experimentamos o quanto é bom e bonito “rezar 

em família”.

Neste início de ano, até o início da quaresma, a 

Diocese continuará disponibilizando, no portal, 

um roteiro de oração para cada semana.

Na quaresma, além de disponibilizar o roteiro no 

portal, as famílias vão recebê-lo impresso. E, a 

partir da Páscoa, espera-se que os Grupos já pos-

sam se reunir nas casas, tendo em mãos o seu li-

vrinho.

Para rezar bem com 
estes roteiros:

1. Reunir a família no dia da semana e horário 

mais favoráveis e colocar-se em oração, com o 

apoio do roteiro, que pode ser impresso ou baixa-

do para o celular;

2. Definir quem será: Dirigente (D), Leitor 1 (L1), 

Leitor 2 (L2). Na letra T todos rezam ou cantam 

juntos. família que reza unida.

Seja abençoada esta família que reza unida.

ORAÇÃO
EM FAMÍLIA

- Fevereiro -



Saudação

D: Papa Francisco nos ajuda a refletir que, para 

viver a santidade no mundo atual, o Cristão 

precisa praticar e desenvolver algumas caracte-

rísticas, como: uma vida de oração, a paciência, a 

mansidão, a ousadia e, também, o bom humor. A 

alegria do cristão é aquela que vem do encontro 

com o Espírito Santo de Deus. Invoquemos sua 

presença entre nós, fazendo o sinal da cruz:

T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém!

D: Que a Paz de Deus esteja nesta casa e com 

todos os presentes.

T: Bendito seja Deus que nos reuniu em 

seu Amor!

L1: Papa Francisco, na Exortação Apostólica 

“Alegrai-vos e Exultai”, declara: “Sobre a essência 

da santidade pode haver muitas teorias, abun-

dantes explicações e distinções [...] mas Jesus ex-

plicou, com toda simplicidade, o que é ser santo, 

quando nos deixou as bem-aventuranças”. (n. 63)

T: Que a tua Palavra, Senhor, seja nosso 

alicerce.

L2: Várias são as passagens bíblicas que deixam 

A alegria 
do encon-

tro com 
Jesus
08/02 - 14/02

Ambiente: Sobre a mesa, colocar um copo 

com água, uma vela acesa, uma imagem 

de Jesus, a Bíblia aberta no texto de Mar-

cos 1,40-45.



evidente nossa vocação para uma vida de santi-

dade. A santificação, portanto, consiste em cada 

cristão se transformar numa cópia viva de Jesus, 

‘um outro Cristo’, como diziam os santos Padres. 

A Santidade é transformar o coração humano à 

semelhança do coração de Jesus; é viver o Evan-

gelho.

T: Senhor, tornai nosso coração seme-

lhante ao Vosso.

D: Cantemos:

T (canto): / A alegria está no coração de 

quem já conhece a Jesus, / A verdadeira 

paz só tem aquele que já conhece a Jesus. 

/ O sentimento mais precioso que vem 

do nosso Senhor, / É o amor que só tem 

quem já conhece a Jesus. /:

Escuta da Palavra 

D: Marcos relata a cura de um leproso e o pedido 

de Jesus para que ele se apresentasse ao sacer-

dote, conforme a Lei de Moisés determinava. 

Porém, o homem curado ficou tão feliz que saiu a 

divulgar a notícia a todos. Ouçamos o texto bíbli-

co com muita atenção:

L: (Ler Marcos 1,40-45)

Para refletir:

- O leproso era marginalizado, devendo viver fora 

da cidade, longe do convívio social, por motivos 

higiênicos e religiosos. Jesus fica irado contra 

uma sociedade que não vê e nem se aprofunda 

na causa do sofrimento e, por isso, produz mar-

ginalização. Esta santa ira de Jesus, o que ela nos 

ensina?

 

Em Oração

D: Colocar alma e coração naquilo que se faz 

certamente deixa rastros de alegria. O próprio 

Cristo, na sua humanidade, está imerso na ale-

gria Trinitária. “Disse-vos essas coisas para que a 

minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 

completa”. (João 15, 11)



T: Senhor, dai-nos a alegria que vem de 

Vós.

L1: Jesus se alegrava com as coisas simples do 

seu cotidiano: admira os passarinhos, os lírios do 

campo; exalta a alegria do semeador e do ceifa-

dor, daquele que encontra um tesouro, do pastor 

que encontra a ovelha perdida, da mulher que 

encontra sua moeda...

T: Senhor, que nossos olhos se abram às 

vossas maravilhas.

L2: Jesus é fonte de alegria a cada ensinamento, 

a cada milagre que realiza, a cada palavra de per-

dão que toca o coração das pessoas que buscam 

misericórdia. As pessoas se alegravam por tan-

tos prodígios que Ele fazia (Lucas 13, 17) e davam 

glórias a Deus. 

T: Graças vos damos, Senhor, por todos os 

feitos em nossa vida.

L1: É de fundamental importância que cada um 

de nós se aprofunde na espiritualidade para que, 

na alegria de servir e na participação terna na 

vida do outro, expressemos a satisfação verdadei-

ra que vem do próprio Cristo. Nossa alegria deve 

ser a alegria pascal, uma ternura iluminada que 

vem do Espírito Santo.

T: Vem, Espírito Santo, e aquece nossos 

corações.

D: Cantemos:

T (canto): Alegrai-vos sempre no Senhor! 

Alegrai-vos no Senhor! (2X) Alegrai-vos, 

alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor! (2X)

Bênção

D: Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e agra-

decemos pelo dom da Vida e por todas as maravi-

lhas que podemos realizar em teu nome e por teu 

amor.

T: Segue conosco, Senhor, e nos abençoa 

sempre!

D: Que tuas bênçãos, Senhor, nos fortaleçam no 



alegre convívio familiar e nos tornem solícitos 

aos nossos irmãos e irmãs que precisam de nós!

T: Que sejamos praticantes de tua Palavra 

e de teus ensinamentos!

D: O Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e 

sempre.

T: Em nome do Pai, e do Filho e do Espíri-

to Santo. Amém!
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