Roteiro
Celebração da Palavra em Família
Rezar em família, quando não puder ir a Igreja, neste tempo de pandemia do coronavirus.
Prepare o ambiente, uma mesa, a Bíblia, Velas, Crucifixo, Imagem de Nossa Senhora.

1. Canto
A nós descei Divina Luz. A nós descei Divina Luz. Em nossas almas acendei, o amor, o amor
de Jesus. Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus.
2. Saudação
A graça do Pai, a Misericórdia do Filho e o amor do Espírito Santo, estejam conosco!
3. Momento do Perdão: silêncio para interiorização
Tende compaixão de nós, Senhor.
Porque somos pecadores.
Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
E dai-nos a vossa salvação.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
4. Oração
Oremos: silêncio Acolhei, Pai de bondade, a nossa súplica, dai-nos a saúde e a paz. Olhai
nossos enfermos, cuidai dos profissionais da saúde e concedei-nos preparar dignamente a
celebração da Páscoa do Senhor. Por Cristo, nosso Divino Médico, na unidade do Espírito
Santo. Amém!
5. Momento da Palavra
Leituras, Salmo, Evangelho do dia, que poderão ser encontrados num site católico ou na
Liturgia Diária. Momento de reflexão e partilha da Palavra de Deus.
6. Preces espontâneas
Pela Igreja, o Papa Francisco, família, doentes, profissionais da saúde, cura do Coronavírus,
paz, os pobres, outras.
Concluir cantando: Eu confio em Nosso Senhor, com Fé Esperança e Amor, eu confio...
7. Momento da Partilha
Coloque um pão e um pouco de água, sobre a mesa.
Obrigado, Pai, pelo pão e pela irmã água de cada dia. Obrigado por Jesus, Pão vivo descido
dos céus. Por Ele alimentai nossa fé, esperança e caridade. Obrigado, pela Água Viva, Cristo
Jesus, nosso irmão. Por Ele saciai nossa sede. Dai-nos em breve voltar a Celebrar a
Eucaristia como comunidade Eclesial.

8. Oração do Pai Nosso
Concluir a Oração do Pai Nosso com:
Senhor daí pão a quem fome e fome de justiça a quem tem pão, amém!
Partilha do pão e da água. Enquanto se partilha, repetir o refrão: Eu vim para que todos
tenham vida...
9. Oração a Virgem Maria contra as pestes incuráveis

que vos negue o Bom Jesus?
Advogada Celeste
Senhora, alcançai-nos, da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora.
A na
Amém.
10. Benção da Família
Deus Pai, nos abençoe, o Filho nos dê a saúde, o Espírito Santo nos defenda do mal, amém!
11. Canto
Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. (bis)
Recomendação
Se você não puder participar das Celebrações da Comunidade, não deixe de rezar em família.
Este roteiro é apenas uma pequena ajuda, pois nenhuma Celebração substitui a Celebração da
Eucaristia.
Utilize também os roteiros celebrativos da Campanha da Fraternidade.
É deve de caridade para consigo mesmo e o próximo,
não expor-se ao perigo da contaminação.
Siga as orientações do sistema de saúde.
Cuide bem de sua alimentação, preserve as crianças, idosos e
pessoas vulneráveis.
Se não é aconselhável realizar visitas, você pode rezar,
dar um telefonema, mandar uma mensagem pelas mídias,
a quem necessita.
Use da criatividade e da caridade!
Santa Quaresma e boa Campanha da Fraternidade!
Frei Éderson Queiroz, OFMCap

