O tema deste ano, "Faça tudo que Ele
lhe disser" (João 2:5), ajudará você e
sua família a ver como o exemplo e a
mediação da Mãe Maria nos ajudam
a seguir a vontade de Deus. De Maria,
especialmente através da oração do
Rosário, aprendemos a ouvir Jesus para
que possamos ser Seus discípulos fiéis.
Seguir a vontade de Deus traz paz aos
nossos corações, às nossas famílias e ao
nosso mundo. Imagine o que a oração
do Rosário em família pode alcançar!
Descubra como a influência materna de
Maria pode levar a sua família para mais
perto de Jesus.

FAÇA TUDO O QUE ELE DISSER
Inspirado pelo nosso fundador, o venerável Patrick Peyton, o concurso Try Prayer!
It Works! (Tente Orar! Vai Funcionar!) é focado na mensagem do Padre Peyton: “A
família que reza unida, permanece unida”. Para fortalecer a oração familiar em
sua casa, incluímos uma experiência de fé familiar que leva você e sua família por
uma jornada reflexiva e enriquecedora.
Nosso objetivo é dar vida aos ensinamentos da Igreja ao redor da mesa de jantar com temas para
discussão, perguntas para reflexão, ideias de oração e criatividade. Deixe-se inspirar por Maria
escrevendo, desenhando, filmando ou pintando para expressar como Maria demonstra o amor que
tem por você e por sua família.

ATIVIDADE EM FAMÍLIA
Querida família, nós queremos encorajá-los a
hoje, durante ou depois do jantar, passarem
todas estas etapas. Pensem nestes pontos e
terminem juntos em oração.

PASSO 1: ACENDER UMA VELA
Primeiro, escolham alguém para acender uma
vela no centro da mesa. Incentivem todos a
respirar em um momento de silêncio. Deixem de
lado todas as suas preocupações diárias por
esse curto período. Concentem-se nas pessoas
sentadas ao seu redor e na presença de Deus
entre vocês. Depois de sentir que o recinto está
calmo, passem para a próxima etapa.

PASSO 2: ABRIR COM ORAÇÃO
Peça a alguém para começar com uma oração
intermediada por nossa Mãe Santíssima. Use a
oração que fornecemos abaixo ou crie a sua
própria
Senhor, obrigado por nos reunir aqui esta noite.
Por favor, guie nossa conversa cuidadosamente.
Que seja uma experiência fecunda e cheia de
graça, para que possamos aprender a ouvir a Tua
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Palavra e a guardá-la como fez Maria. Pedimos
pela intercessão de Maria e por isso rezamos:
“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o
fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora
da nossa morte. Amém."

PASSO 3: REFLEXÃO EM FAMÍLIA
Depois de terminar a oração de abertura, convide
outro membro da família a ler João 2:1-10.
"Faça tudo o que Ele lhe disser." As palavras
profundas e poderosas de Maria, ditas ao
primeiro sinal de Jesus, podem dar forma e
direção à nossa vida espiritual. Sua presença
silenciosa durante a Paixão e morte de Jesus
expressa seu completo abandono à vontade
divina. Durante esses tempos difíceis, Maria sem
dúvida teria pronunciado palavras semelhantes
às que ela falou nas Bodas de Caná: “Meu
querido Filho, a quem amo de todo coração, faça
tudo que o Pai Celestial Te disser.”
Nossa Mãe Santíssima e seu Filho Divino teriam
compartilhado a mesma união profunda enquanto

se olhavam durante a agonia de Jesus na Cruz.
Ambos sabiam que a vontade do Pai Celestial era
perfeita. Eles teriam desejado e abraçado esta
santa vontade sem hesitar. E essas palavras teriam
ecoado em seus corações enquanto se olhavam
em silêncio:

“Minha amada Mãe, faça tudo
que o Nosso Pai te pedir.”
“Meu amado Filho, faça tudo
que o Teu Pai no Céu te disser.”
Reflita sobre estas palavras e saiba que Mãe e
Filho as falam para você. Não importa o que você
enfrente na vida, nossa Mãe Santíssima e seu Filho
Divino estão convidando você para este comando
glorioso de amor e obediência. Eles estão rogando
a permanecerem fiéis em todas as lutas. Nos
momentos bons e nos difíceis, na dor e na alegria,
devemos sempre lembrar as palavras de Maria:
"Faça tudo o que Ele te disser."

PASSO 4: CONVERSA EM FAMÍLIA
Enquanto você lia e refletia sobre esta passagem,
talvez tenha pensado em um incidente que
aconteceu em sua vida ou na vida de alguém da
sua família ou comunidade. Vá um pouco mais
fundo e explore esses incidentes enquanto sua
família debate essas questões:
a) Você consegue se lembrar de uma ocasião
em que teve que tomar uma decisão difícil
ou quando não tinha certeza do que deveria
fazer? Como a oração pode nos ajudar a
entender a vontade de Deus e segui-la?
Como as palavras de Maria, "Faça tudo o
que Ele te disser" lhe serviram de guia?
b) O que significa a palavra obediência? Como
Jesus e Maria nos ensinaram obediência?

c) Por que precisamos de fé, confiança e
segurança para ouvir a Palavra de Deus e
segui-la? Discuta experiências de aprender a
confiar em Deus em momentos de incerteza.

PASSO 5: SEJA CRIATIVO
Decida em família como será a sua inscrição
no concurso Try Prayer! It Works! (Tente Orar! Vai
Funcionar!. Por exemplo:
a) Escreva sobre uma história real na sua vida ou
na de sua família em que ser obediente a Deus
trouxe paz para você ou para sua família.
b) Entreviste alguém em sua vida, bairro ou
comunidade que lhe mostre o que significa
fazer a vontade de Deus.
c) Faça um desenho mostrando como a
obediência de Maria teve um impacto no
mundo. (Dica: pense por que foi importante
que ela dissesse “sim” a ser a Mãe de Deus!)
d) Crie um projeto de vídeo familiar de 2
minutos contando o que significa ser
discípulos de Jesus.
Alunos do Jardim de Infância até a terceira série
podem selecionar uma das gravuras de Maria e
colorir, pintar ou decorar. Você pode baixar as
páginas em www.FamilyRosary.org/TryPrayer.
Você pode colorir / pintar / decorar todas as
páginas, mas somente uma página será aceita
para o concurso.
Nós encorajamos você e sua família se reunirem e
juntos desenharem seu projeto. Consulte as Regras e
Diretrizes do Concurso ou visite www.FamilyRosary.
org/TryPrayer para obter mais informações.

PASSO 6: ENCERRAR COM ORAÇÃO
Amada mãe que oferece palavras de sabedoria,
convida seus queridos filhos a aceitar a perfeita
vontade do Pai Celestial. Minha família me ajuda
a ouvir tais palavras a mim dirigidas. Ajude-me,
com o poder de suas orações, a responder a
este chamado para abraçar a vontade perfeita
de Deus em minha vida. Meu precioso Jesus, eu
escolho fazer tudo o que o Senhor me mande.
Escolho a Tua vontade sem reservas e sei que me

convida a seguir Teus passos. Que eu nunca me
desanime diante das adversidades da cruz, mas
que eu seja transformado pelo poder do seu amor.
Amém.

CONTINUE A JORNADA
Se você quiser outra atividade divertida envolvendo
a sua família, visite www.FamilyRosary.org para
recursos de orações em família.

Obrigado por tirar um tempo para rezar com a sua família! Incentivamos a sua família a conversar
diariamente sobre tópicos semelhantes que fortaleçam a sua fé. Como disse o Padre Patrick Peyton:
“A família que reza unida, permanece unida.” Para perguntas e tópicos de reflexão diária, visite
nosso blog em Blog.FamilyRosary.org.
Esperamos a sua inscrição no concurso! Você está sempre em nossas orações no Centro Padre
Peyton em North Easton, Massachusetts, EUA.
Bênçãos a você e à sua família,
Father Willy Raymond, C.S.C.
Presidente
Holy Cross Family Ministries

PRÊMIOS
Cada inscrição vencedora do primeiro lugar receberá $ 100,00 dólares, e cada instituição
patrocinadora dos vencedores do primeiro lugar receberá $ 100,00 dólares.

