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Oração em Família

A MISSÃO
No evangelho Jesus envia os seus apóstolos em missão, 
prediz perseguições, mas também os encoraja a serem 
perseverantes.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso 
Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém!

2) LER: Mt 10,16-23  (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto.Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Jesus envia seus discípulos em missão “como ovelhas 
no meio de lobos”.
+ Jesus não esconde, mas os previne acerca das dificul-
dades que encontrarão, e fala também do testemunho 
que deverão dar d`Ele.
+ Por causa da pertença a Cristo, os discípulos também 
serão perseguidos.
+ Jesus exorta aos discípulos à perseverança: “Quem per-
severar até o fim será salvo”.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavracomo seu verdadeirodestinatá-
rio. Qual é a vontade de Deus para você, segundo esta Pala-
vra?
+O discípulo vai desarmado, mas com a força e o auxí-
lio de Deus.
+ Enumere algumas realidades que são verdadeiros de-
safios aos discípulos de Cristo que estão “como ovelhas 
no meio de lobos”.
+ Reflita sobre o seu testemunho em meio às dificulda-
des.

“Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo” (Mt 10,22)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. + Como você tem perseverado?
+ Você tem se inclinado à esperança?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus, fazendo 
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedi-
do de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração de-
pois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Agradeça a Jesus por tê-lo chamado a ser discípulo.
+ Peça a graça de ser como o Mestre: simples, sincero, 
amável e prudente para discernir o bem do mal.
+ Peça a Jesus a graça da esperança e perseverança. 
+ Apresente ao Senhor as pessoas que você sabe que es-
tão passando por momentos difíceis.
+ Apresente em oração seus familiares a Jesus.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhu-
ma palavra, há só silêncio.Contemplo este caminho que Deus 
propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir 
desta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência 
desta mensagem? Qual o compromisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 118(117): Celebrai o Senhor, porque 
ele é bom, porque o seu amor é para sempre...
 
7) ORAÇÃO FINAL - ORAÇÃO DE SANTO INÁCIO DE LOYOLA:

 
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade 

e a minha memória também.
O meu entendimento e toda a minha vontade,

tudo o que tenho e possuo vós me destes com amor.
Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo.

Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor, vossa graça.

Isto me basta, nada mais quero pedir. 
Amém!


