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O tema deste ano, “Abra as 
Portas de Seu Lar para Cristo”, 
ajudará você e sua família a 
responderem o chamado de 
Deus à santidade ao convidar 
Jesus e Maria para participar 
de tudo que fazem. Através da 
oração familiar, especialmente 
o Rosário, Maria compartilhará 
seu amor por Jesus com sua 
família e irá ajudá-los a se tornar 
um canal de Seu amor e luz no 
mundo. A vida cotidiana pode 
parecer comum, mas Deus tem 
uma missão extraordinária para 
a sua família!
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Querida família, encorajamos vocês a aproveita-
rem o tempo esta noite durante ou após o jantar 
para percorrer cada uma dessas etapas, refletir 
sobre os temas e terminar juntos em oração.

ETAPA 1: ACENDA UMA VELA
Comecem escolhendo alguém para acender 
uma vela no centro da mesa. Desliguem dis-
positivos que poderiam distrair, tais como 
celulares, TVs e computadores. Apreciem o 
momento de silêncio com sua família. Prestem 
atenção à presença de Deus entre vocês. Assim 
que o ambiente estiver pronto, prossigam para 
a próxima etapa.
 
ETAPA 2: ORAÇÃO DE ABERTURA
Peçam a alguém para iniciar com uma oração 
através da intercessão de Nossa Mãe Aben-
çoada. Usem a oração abaixo ou criem a sua 
própria.

Querido Jesus, obrigado por nos unir. Possa Seu Espírito 
Santo guiar a nossa conversa. Agradecemos especial-
mente por compartilhar Maria, Sua Mãe, conosco para 
que ela possa ser nossa mãe também. Maria, Mãe 
Abençoada, por favor, reze para que possamos ter a gra-
ça de abrir as portas de nosso lar para Jesus, que deseja 
tornar nossa família sagrada através de Sua presença.

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, ben-
dita sois Vós entre as mulheres e bendito é o fruto de 

Inspirado por nosso fundador, o Venerável 
Patrick Peyton, o Concurso Tente Rezar! 
Funciona! foca-se na mensagem do 
Padre Peyton: “A família que reza unida, 
permanece unida.” Para fortalecer a oração 
familiar em sua casa, incluímos uma 
experiência de família-fé que levará você e 
sua família através de uma enriquecedora 
jornada de reflexão.

ATIVIDADE FAMILIAR

Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 
por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. 
Amém.”
 
ETAPA 3: REFLEXÃO EM FAMÍLIA
Assim que tiverem terminado a oração de 
abertura, escolham um membro de sua famí-
lia para ler a seguinte reflexão sobre a vida 
familiar:

É incrível que Jesus, Filho de Deus, tenha escolhido 
nascer em um estábulo em meio às montanhas de 
Belém. Ele poderia ter nascido em um palácio real, 
mas escolheu uma família pobre em vez disso. O im-
portante para Jesus não era a riqueza ou o conforto, 
mas o calor da família amorosa que o cercava.

Ao escolher nascer na família de Maria e José, Jesus 
nos ensinou que as famílias têm um lugar especial 
no Coração de Deus. Deus criou Adão e Eva como 
a primeira família humana, e tem criado cada ser 
humano desde então como parte de uma família – 
mesmo sendo as famílias diferentes.

Por que Deus se importa tanto com as famílias? 
Santo João Paulo II, que foi Papa há poucos anos, 
nos disse que a família tem uma missão no plano 
de Deus*. Super-heróis e astronautas têm missões, 
e famílias também têm! Mas a missão da família, o 
papa disse, pode ser descrita em uma única palavra: 
“amor”.

Nosso objetivo é levar os ensinamentos da Igreja para 
a vida em torno da mesa de jantar com temas de 
discussão, perguntas para reflexão, ideias de oração e 
criatividade. Juntos, deem as boas-vindas a Deus e à 
Abençoada Virgem Maria à sua vida familiar e deixe-os 
inspirá-los em sua escrita, desenho, filmagem ou pintura.
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Essa missão é incrível! Por quê? Na Bíblia, São João, um dos 
amigos mais próximos de Jesus, escreveu que Deus é amor 
(1 João 4:8). Se Deus é amor e a missão da família também 
é o amor, então a família foi feita para ser como Deus e 
revelar quem Deus é para o mundo. Deus cria cada família 
para este propósito especial.

Mas como podem as famílias alcançar esta missão? Ao dar 
as boas-vindas a Jesus em tudo o que fazem. Como São 
João Paulo II sempre dizia: “Abram as portas para Cristo!”

Se Jesus se tornar parte de nossa família, Ele nos ensinará a 
amar como Ele ama. Então, o resto do mundo com certeza 
notará! Isso também é parte da missão que Deus intencio-
nou para a família. Queria que outras pessoas vissem pais, 
mães, irmãos e irmãs que o conheceram em oração, nos 
sacramentos e na vida cotidiana familiar. Deus sabia que 
quando o mundo todo visse o quanto essas famílias amam 
uns aos outros, todos descobririam no fundo de seus cora-
ções que as palavras de São João eram verdadeiras: Deus é 
Amor.

Nas perguntas de discussão abaixo, exploraremos as 
muitas formas com as quais podemos abrir as portas de 
nossos lares e corações para Jesus.

ETAPA 4: DISCUSSÃO EM FAMÍLIA
1. Considerem o quanto Deus nos ama e as muitas for-
mas como Ele demonstra seu amor. Pensem em como 
Deus nos criou e como Jesus morreu por nós na cruz. 
Como nossa família pode seguir o exemplo de Deus na 
forma como tratamos uns aos outros?

2. Na vida familiar, descobrimos que Deus deseja ser um 
Pai e um amigo íntimo de cada um de nós. Assim como 
em outros relacionamentos, temos que conversar com 
Deus para que nossa amizade com ele se fortaleça. A 
oração é uma conversa com Deus que torna isso possív-
el. Reservamos um tempo para rezar juntos em família? 
Como podemos ajudar uns aos outros para tornar a 
oração mais central em nossa vida juntos?

3. Pais e mães têm um papel muito importante na 
revelação do amor de Deus um pelo outro e pelos filhos. 
Fazem isso especialmente amando durante épocas 
difíceis tanto quanto nas boas. O que isso nos ensina 
sobre o amor de Deus? (Dica: Deus nos ama nas épocas 
boas? Ele nos ama nas épocas difíceis, mesmo quando 
cometemos erros ou pecados?)

4. Os sacramentos são formas incríveis de Deus se 
aproximar de nós para nos ensinar quem Ele é. Nossa 
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família recebe os sacramentos – especialmente 
a Santa Eucaristia e a Confissão – regularmente? 
Como podemos permitir que os sacramentos 
transformem nossa família mais plenamente? 
(Dica: Lembramos que quando recebemos a Euca-
ristia, trazemos Jesus para casa conosco? Nós nos 
reconciliamos uns com os outros além de pedir o 
perdão de Deus na Confissão?)

5. Considerem o exemplo da Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José. Quais são algumas formas 
em que eles alcançaram a missão da família?

ETAPA 5: SEJA CRIATIVO
Decidam em família como será sua inscrição 
para o Concurso Tente Rezar! Funciona!
Por exemplo:

a) Escolha uma atividade familiar cotidiana – 
como trabalhar, conversar, jogar ou rezar juntos – 
e escreva sobre como convidar Jesus e Maria para 
ser parte dessa atividade.

b) Entreviste um avô ou outro alguém na sua 
família sobre como a fé e a amizade com Deus 
ajudou sua família em uma época difícil.

c) Desenhe ou pinte um quadro mostrando como 
sua família se torna sagrada ao convidar Jesus nas 
atividades do dia a dia.

d) Crie um vídeo curto de sua família conversando 
sobre a importância da oração e dos sacramentos 
na vida familiar.

Alunos dos três primeiros anos do primário 
podem selecionar uma imagem de Maria 
para colorir, pintar ou decorar. Pode-se baixar 
as páginas em FamilyRosary.org/TryPrayer. 
Fique à vontade para colorir/pintar/decorar 
todas as páginas, mas apenas uma página 
será aceita no concurso.

Encorajamos você e sua família a trocarem 
abundantes ideias juntos conforme você 
delineia seu projeto. Consulte as Regras e Di-
retrizes do Concurso ou visite FamilyRosary.
org/TryPrayer para mais informações.
 



PREMIAÇÕES:
Cada inscrição vencedora do primeiro lugar receberá $100,00 USD, e cada instituição 
patrocinadora dos vencedores do primeiro lugar receberá $100,00 USD.

CONTINUE A JORNADA:
Se você procura outras atividades para unir 
a família, visite FamilyRosary.org para mais 
recursos de oração em família.

Agradecemos pelo tempo para rezar com sua família! Encorajamos sua família a ter 
conversas diárias semelhantes para fortalecer sua fé. Como disse o Padre Peyton,  
“A família que reza unida, permanece unida”. Para mais reflexões e meditações,  
visite nosso blog em Blog.FamilyRosary.org.

Aguardamos ansiosamente receber sua inscrição para o concurso! Vocês estão sem-
pre em nossas orações no Centro Padre Peyton em North Easton, Massachusetts, 
EUA.

Bênçãos a você e sua família,

Padre Fred Jenga, C.S.C.
Presidente, Holy Cross Family Ministries
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ETAPA 6: ENCERRE COM ORAÇÃO
Oh, Jesus, Você é o Filho de Deus. Ao nascer da Abençoa-
da Virgem Maria, Você se tornou parte da família hu-
mana. Você mostrou a nós que a vida familiar é sagrada 
através de Sua presença e nos convidou para entrar na 
família de Deus. 

Hoje, nossa família se compromete a abrir as portas para 
Você. Pedimos coragem para buscar Seu perdão e cura no 
Sacramento da Confissão. Pedimos pelo amor de Sua pre-
sença na Santa Eucaristia. Por fim, pedimos que a graça 
que recebemos nestes sacramentos possa fortalecer nosso 
amor uns pelos outros e por todos os que encontramos.

Mãe Maria, confiamos nossa família aos seus cuidados. 
Ao se tornar Mãe de Jesus, você se tornou nossa Mãe 
também. Pedimos, portanto, que guie nossa família 
pelo caminho da santidade, para que possamos viver a 
vida eterna com Deus no Paraíso. Amém.

*Para leitura adicional da visão de São João Paulo II sobre a missão da 
família, veja Familiaris Consortio 17.


