CELEBRANDO A SEMANA SANTA EM FAMÍLIA
2ª feira santa - Celebrando o Cuidado
Orientações:
- Se possível, coloque uma cruz na janela da sua casa;
- Escolha um local adequado para celebrarem, para rezarem juntos; prepare um pequeno
altar; se possível, coloque a bíblia aberta e fotos de todos os membros da família em
torno.
- Escolha quem irá fazer o “Dirigente (D)” da celebração - pode ser o pai ou mãe - e
quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos.
- Existe a proposta de alguns cantos; a família poderá cantar ou acompanhar a uma
gravação que pode ser encontrada na internet.
- Preparar a Música Epitáfio (Titãs): iremos ouvi-la durante a celebração.
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar?
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar?
Quem tem as mãos limpas e o coração puro;
Quem não é vaidoso e sabe amar!
Quem tem as mãos limpas e o coração puro;
Quem não é vaidoso e sabe amar!
Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar.
Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar.
Oh! Dá-me mãos limpas e um coração puro;
Arranca a vaidade; ensina-me a amar!
Oh! Dá-me mãos limpas e um coração puro;
Arranca a vaidade; ensina-me a amar!
Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar.
Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar.
Teu sangue me lava; teu fogo me queima;
O Espírito Santo inunda meu ser!

Teu sangue me lava; teu fogo me queima;
O Espírito Santo inunda meu ser!
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém!
D.: O amor consolador de Deus, nosso Pai; a ternura de Jesus Cristo, nosso Senhor; e o
discernimento que é dom do Espírito Santo, estejam com a nossa família.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D.: Nesta segunda-feira, somos convidados a rezar a partir da visita que Jesus faz aos
seus amigos em Betânia. Ali, Ele recebe, no gesto da unção, o cuidado e o afeto tão
necessários para suportar o calvário. Rezemos o salmo 26.
A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Salmo - Sl 26, 1. 2. 3. 13-14 (R. 1a)
T.: O Senhor é minha luz e salvação.
L.: O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu tremerei? R.
L.: Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me,
são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. R.
L.: Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração;
se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. R.
L.: Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
Espera no Senhor e tem coragem. R.
D.: Na casa de Betânia Jesus recebe uma acolhida calorosa. Ele visita nossa família nesta
oração, vamos receber a Palavra de Deus e permitir que Ela faça morada em nós.
Cantemos:
Canto:
A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis)
1. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor.
2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração.
L.: Jo 12,1-11
MEDITANDO A PALAVRA
L1: No Evangelho que ouvimos, Jesus vai à casa de Lázaro, que ele tinha ressuscitado
dos mortos, e de suas irmãs, Marta e Maria, para se despedir destes seus amigos. Lá, eles
lhe oferecem um jantar, durante o qual Maria unge os pés de Jesus com um perfume muito
caro e os enxuga com seus cabelos.
T.: Assim como Maria, a irmã de Lázaro, também nós queremos oferecer a Jesus o
que de melhor nós temos: o nosso coração.

L2: O gesto desta família, especialmente o de Maria, convida-nos a sermos acolhedores.
Como o próprio nome já indica, Betânia se torna uma casa da acolhida: lugar onde se
abrem as portas para quem vem; oferecendo o melhor, expresso nos gestos de cuidado,
carinho e atenção.
T.: Precisamos prestar mais atenção nas pessoas.
L1: Maria unge Jesus em vista de sua sepultura, já que Ele teria que ser enterrado às
pressas e não haveria tempo suficiente para as unções que os judeus faziam no corpo dos
falecidos. Judas, por sua vez, questiona aquele gesto, achando um desperdício: fala que o
valor do perfume poderia ser aplicado em favor dos pobres. Na verdade, Judas roubava o
dinheiro que era colocado na caixa comum.
T.: Tudo aquilo que dedicamos ao cuidado do outro nunca é desperdício.
D.: Vamos agora ouvindo esta canção:
(colocar para tocar a Música Epitafio ( Titãs), baixando da internet)
Devia ter amado mais; ter chorado mais; ter visto o sol nascer.
Devia ter arriscado mais e até errado mais; ter feito o que eu queria fazer.
Queria ter aceitado as pessoas como elas são.
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar...
Devia ter complicado menos; trabalhado menos; ter visto o sol se pôr.
Devia ter me importado menos com problemas pequenos; ter morrido de amor.
Queria ter aceitado a vida como ela é.
A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier.
Devia ter complicado menos; trabalhado menos; ter visto o sol se pôr.
D.: O Papa Francisco nos recorda que a caridade não é uma ideia ou um sentimento
piedoso; mas é o encontro experiencial com Cristo; é querer viver com o coração de Deus.
Temos dado atenção a nossa família? Nós nos preocupamos com os mais pobres, sabendo
que neles se esconde o rosto de Cristo? Neste tempo de provação, somos capazes de
pensar no bem de todos ou só no nosso bem?
(pequeno instante de silêncio)
A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
L1: Pelas vezes que não fomos capazes de viver o amor em nossa família. Perdoai-nos,
Senhor:
T. (cantando): Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. (bis)
L2: Pelas vezes que fomos egoístas e não somos capazes de enxergar a dor do irmão.
Perdoai-nos, ó Cristo:
T. (cantando): Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. (bis)

L3: Pelas vezes que não fizemos o bem que estava ao nosso alcance, por menor que
parecesse. Perdoai-nos Senhor:
T. (cantando): Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. (bis)
D.: Senhor, somos um povo de cabeça dura. Mas, confiamos no Teu Amor. Perdoe-nos e
nos ajude a ser melhores.
T.: Amém!
Pai e Mãe, Avós, rezam juntos:
Senhor Jesus, te peço perdão por todas as vezes que ...
. Não amei meus filhos como Tu amas;
. Julguei, condenei e prejudiquei meus filhos;
. Menti, enganei ou fui desleal para com meus filhos;
. Não dei a meus filhos o respeito que mereciam;
. Num contratestemunho, xinguei e contei piadas sujas aos meus filhos;
. Fui agressivo e violento com meus filhos;
. Por uma atitude injusta, magoei os meus filhos;
. Coloquei minha vida profissional, financeira, meu lazer, acima de meus deveres como
pai (mãe);
. Fui incoerente, exigindo de meus filhos aquilo que eu mesmo não faço.
Filhos rezam juntos:
Também te pedimos perdão Senhor, por todas as vezes que ...
. Não amamos e respeitamos nossos pais;
. Por termos agido irresponsavelmente;
. Por termos sido egoístas e mesquinhos;
- Por não termos dado atenção merecida aos nossos pais;
- Por termos preferido os amigos ou as redes sociais à companhia de nossos pais;
- Porque brigamos entre irmãos;
- Porque mentimos;
- Porque nem sempre seguimos suas orientações.
Canto:
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão!
Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos!
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois!
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho,
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois!
Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também

D.: Inspirados na Palavra do Senhor, vamos juntos rezar como Ele mesmo nos ensinou:
Pai Nosso...
D.: Rezemos juntos:
T.: Ó Deus, ao vosso povo que desfalece por sua fraqueza, dai-nos celebrar bem estes
dias em família. Que a vossa Páscoa seja a Páscoa da nossa família. Que não
percamos a fé e a esperança. Amém!
INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
Pai, Mãe, Avós: Que Deus abençoe nossa casa, proteja nossa família.
Filhos: Que a benção de Deus não falte aos doentes, aos tristes, aos pobres.
D.: Encerremos este nosso encontro pedindo a Deus que nos abençoe: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém!
D.: Bendigamos ao Senhor!
T.: Graças a Deus.
Canto:
Renova-me,
Renova-me,
Porque tudo
Porque tudo

Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor.
que há dentro do meu coração precisa mais de Ti.

