
Saudação
D: Neste tempo em que estamos nos encontrando 
mais em família, Jesus chama nossa atenção aos seus 
ensinamentos. Compromete-nos uns com os outros e 
espera nosso amor solícito aos mais necessitados. Co-
loquemo-nos atentos ao que Jesus nos tem a oferecer 
e a dizer hoje: 

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

D: Iniciemos nossa oração em família de hoje, re-
zando a oração Livra-nos do Vírus (Oração do Cardeal 
Tolentino):

T: Senhor, / livra-nos, deste vírus, / mas tam-
bém de todos os outros vírus que se escondem 
dentro dele. /Livra-nos do vírus do pânico 

disseminado, / sim, porque em vez de cons-
truir sabedoria, / ele nos atira, desampara-
dos, para o labirinto da angústia. / Livra-nos 
do vírus do desânimo / que nos retira a forta-
leza de alma / com que melhor se enfrentam 
as horas difíceis. / Livra-nos, Senhor, / do 
vírus do pessimismo, / pois não nos deixa ver 
que, se nós não pudermos abrir a porta, / nós 
temos ainda possibilidade de abrir janelas. 
/ Livra-nos do vírus do isolamento interior 
que desagrega, / pois o mundo continua a ser 
uma comunidade viva, Senhor. / Livra-nos 
do vírus do individualismo que faz crescer as 
muralhas, / e explode em nosso redor todas as 
pontes. / (...) Livra-nos, Senhor, / por favor, 
livra-nos do vírus das noites sem fim, / pois 
Tu não deixas de recordar que Tu mesmo, / ó 
Senhor, nosso Deus, / Tu mesmo nos colocas-
te como sentinelas da aurora. / Amém!

Escuta da Palavra 
D: O chamado dos primeiros discípulos é um convite 
aberto a todos os que ouvem as palavras de Jesus. Se-
guir a Jesus, implica deixar as seguranças que possam 
impedir o compromisso com uma ação transformado-
ra. Ouçamos mais um importante relato bíblico para 
auxiliar-nos na caminhada:

L: (Ler Marcos 1,14-20)

Para refletir:

Seguir Jesus
é comprometer-se

18/01 - 24/01
Ambiente: Sobre a mesa, colocar um copo com água, uma vela acesa,

uma imagem de Jesus, a Bíblia aberta no texto de Marcos 1,14-20.



- Nos projetos de Deus, está um mundo diferente: de 
harmonia, de justiça, de reconciliação, de amor e de 
paz. A esse mundo novo, Jesus chamava de “Reino 
de Deus”. É esse projeto que Jesus nos apresenta e ao 
qual nos convida a aderir. Somos chamados a cons-
truir, com Jesus, um mundo onde Deus esteja pre-
sente e que se edifique de acordo com os projetos e os 
critérios de Deus. Para que o Reino de Deus se torne 
uma realidade, o que é necessário fazermos?
 

Em Oração
D: A união faz a força e a fraternidade nos torna 
irmãos e irmãs, num Reino em construção. A cada 
dia que passa, temos que renovar nosso compromisso 
com o “Reino” e nos empenhar na sua edificação. Pe-
çamos a força necessária para seguir Jesus em nossa 
tarefa de edificar um mundo de amor e paz.

L1: É onde estamos que devemos agir e frutificar: 
em nossa casa, na comunidade, no trabalho, na vida 
social, em toda parte.

T: Senhor, queremos ser apóstolos do teu Rei-
no em toda a parte, a começar pela nossa casa.

L2: É belo juntar as mãos em prece, mas igualmente 
edificante é abrir as mãos em gestos de caridade que 
aliviam os sofrimentos.

T: Senhor, queremos ser apóstolos do teu Rei-
no junto aos mais necessitados.

L1: Perante Deus e o mundo, cada um de nós é 
responsável por si mesmo, pelos outros e pela casa 
comum.

T: Senhor, queremos ser apóstolos do teu Rei-
no no cuidado da Casa Comum.

L2: Fé e ação não representam apenas um lema de 
vida cristã; são duas das maiores forças que, unidas, 
formam a esperança corajosa para anunciar Cristo ao 
mundo e para continuarmos a obra da redenção.

T: Senhor, queremos ser apóstolos do teu 
Reino através da oração e do justo trabalho de 
cada dia.

D: Jesus, nosso irmão, que teus ensinamentos pos-

sam nos abastecer de amor, de paz e de alegria, e 
frutificar em dons para servir os irmãos e irmãs.

T: Pai-Nosso... Ave-Maria (3x)... Glória ao Pai...

T (canto): Os cristãos tinham tudo em comum. / 
Dividiam seus bens com alegria. :/ Deus espe-
ra que os dons de cada um / Se repartam com 
amor no dia a dia. /:
 

Bênção
D: Senhor, o compromisso é exigente, mas nossa for-
ça de vontade é maior. Com tua graça, as dificuldades 
serão vencidas.

T: És, Senhor, a rocha firme de nossa casa. 
Ampara-nos, Senhor, em nosso caminhar.

D: Em tuas mãos, Senhor Jesus, colocamos nossas 
vidas e nossa disposição em servir.

T: És, Senhor, a rocha firme de nossa casa. 
Ampara-nos, Senhor, em nosso caminhar.

D: O Senhor nos dê a paz.
O Senhor nos conserve unidos e fraternos.
O Senhor nos abençoe hoje e sempre.

T: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!
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