Cada família,
uma história
de amor
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3.º Domingo
13 dezembro

2.º Domingo
6 dezembro

Senhor Jesus,
ensina-nos
a abrir os nossos olhos
para que possamos acolher
aqueles que estão à nossa volta,
na nossa família,
mas também,
tantos que no mundo
vivem sós.

Agradecemos-te Senhor
porque simplesmente
nos escolheste
e nos enviaste pelo mundo
a falar de ! .

Que a nossa pequena oração
nos ajude a recordar que somos
todos ﬁlhos do mesmo Deus Pai
e que somos todos irmãos
debaixo do mesmo céu.

Todos conﬁamos em Ti:
ajuda-nos a ouvir,
a olhar,
a estar com as pessoas
a ﬁm de que elas possam
ver-Te reﬂe! do em nós.

Ave Maria,
cheia de graça, …

Sê luz

Agradecemos-te
porque nos amas
e nos fazes sen! r amados.

Ave Maria,
cheia de graça, …

1.º Domingo
29 novembro
Senhor,
ensina-nos a acolher
e a ser acolhedores
dos nossos irmãos,
a sermos melhores em casa,
à semelhança de Jesus.
Queremos ser
uma família aberta
e acolhedora,
uma família onde cada um
possa sen! r-se companheiro
de estrada
e ao mesmo tempo acolhido
gratuitamente.
Ave Maria,
cheia de graça, …

Prepara
o caminho

Fica atento

Natal
25 dezembro

4.º Domingo
20 dezembro

SENHOR,
recordamos
todos os que não têm
que comer e passam frio,
os que não têm família
ou estão desempregados:
que a nossa conﬁança em Ti
seja traduzida
em gestos fraternos
e solidários
para que todos eles
recuperem a conﬁança
e a esperança no futuro.

Senhor Jesus,
escolheste habitar
no meio de nós e especialmente
na nossa família.

SENHOR,
que a celebração do Natal
fortaleça
a conﬁança do coração
para nele brotar a fé em Ti.

Ajuda-nos
a fazer do nosso coração
e da nossa vida
uma casa acolhedora
na qual haja espaço para !
e para todos.
Torna-nos
capazes de olhar com simpa! a
cada pessoa que encontramos,
para que
através da nossa amizade
possa reconhecer-Te
como o amigo
mais precioso do mundo.

Pai Nosso…
Ave Maria,
cheia de graça, …

Acolhe Jesus

Não temas

