Proposta para a vivência do
Domingo da Palavra de Deus em Família
Preparar o lugar da oração
Preparar um “cantinho de oração” com a Bíblia, um crucifixo ou ícone,
velas ou lamparinas, flores frescas, ao gosto de cada família.
Os adultos podem estar sentados em cadeiras e as crianças num tapete ou
esteira, ou em bancos pequenos. Sempre que possível, e se as houver,
envolver as crianças na preparação do espaço, escolhendo o local e os
objetos a colocar, ou apanhando com elas as flores.

Agradecer
Um adulto: «Vamos agradecer ao Senhor as palavras que nos disse hoje.
Elas ajudam-nos a aproximarmo-nos de Deus, a saber que nos fala pela sua
Palavra, e nos chama também a nós para o seguirmos com a mesma
alegria dos primeiros discípulos. Voltemo-nos para Ele, dizendo de novo a
oração que Jesus nos ensinou.»
Todos: «Pai nosso, que estais nos céus…»
Depois, um adulto lê em voz alta e todos acompanham com o coração:

À escuta de Deus
Para começar, pode-se cantar ou escutar um cântico.
Durante esse tempo, as crianças trazem para junto da Bíblia as velas ou
lamparinas acesas.
Depois, um adulto diz: «Para começar este tempo de oração, vamos fazer
um sinal da cruz muito bem feito.» Os adultos ajudam os mais pequenos a
benzerem-se lentamente.

Ler e meditar o texto do Evangelho
Um adulto: «Agora vamos procurar um texto na Bíblia, lê-lo e rezar com
ele»
Os adultos ajudam a encontrar o texto do Evangelho deste domingo na
Bíblia: Mc 1, 14-20 (Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a
20) é importante que se leia da própria Bíblia, mesmo que se demore
algum tempo a encontrar a passagem)
Depois de ler, cada um pode dizer o que conta o texto, o que achou mais
interessante, como compreendeu as palavras que Jesus disse.
A concluir este momento de partilha, lê-se outra vez o mesmo texto para
que cada um o ouça agora enriquecido com os comentários de todos.

Deus, nosso Pai,
no teu Filho muito amado, a Palavra
fez-Se carne e habitou no meio de nós.
Ajuda-nos a ser hoje incarnação e presença
de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor!
Que o Espírito que O ungiu
para anunciar a Boa Nova aos pobres,
nos faça hoje continuadores
da sua missão libertadora.
Dá-nos força e coragem para que,
dóceis à sua Palavra,
que nos manda ir pelo mundo inteiro
anunciar a Boa Nova a toda a criatura,
sejamos hoje, oportuna e inoportunamente,
«servidores da Palavra»,
satisfazendo a fome e a sede da tua Palavra
a quem encontrarmos nos caminhos da vida.
Por Jesus Cristo, teu Filho,
nosso Caminho, Verdade e Vida,
que contigo vive e reina,
na unidade do Espírito Santo. (R/ Ámen).
Se for possível, termina-se cantando ou ouvindo
um cântico de louvor.

