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O tema deste ano, “A Sagrada 
Família”, ajudará você e sua 
família a explorar como a 
Sagrada Família de Jesus, Maria 
e José pode inspirar vocês e 
interceder por vocês conforme 
se empenham para ser a família 
que Deus os criou para ser. 
Através da oração em 
família, especialmente o 
Rosário, Maria mostrará 
como sua família pode 
responder ao chamado 
único de Deus para que 
seja um canal de Seu 
amor e luz no mundo. 
Descubra como a 
presença de Jesus, Maria 
e José pode transformar a 
sua vida familiar!

TENTE REZAR!
Funciona!



Querida família, encorajamos vocês a aproveit-
arem o tempo esta noite durante ou após o jan-
tar para percorrerem cada uma dessas etapas, 
refl etirem sobre os temas e terminar juntos em 
oração.

ETAPA 1: ACENDA UMA VELA
Comecem escolhendo alguém para acender 
uma vela no centro da mesa. Desliguem dis-
positivos que poderiam distrair, tais como 
celulares, TVs e computadores. Apreciem o 
momento de silêncio com sua família. Prestem 
atenção à presença de Deus entre vocês. As-
sim que o ambiente estiver pronto, prossigam 
para a próxima etapa.
 
ETAPA 2: INICIE COM ORAÇÃO
Peçam a alguém para iniciar com uma oração 
através da intercessão de Nossa Mãe Aben-
çoada. Usem a oração abaixo ou criem a sua 
própria.

Senhor, obrigado por nos unir. Possa Seu Espírito 
Santo guiar a nossa conversa. Ensine a nós como 
sermos como a Sagrada Família ao colocarmos 
o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, 
amando e honrando uns aos outros, e mostrando 
Seu amor a todos que encontrarmos. Pedimos isso 
através da intercessão de Maria, e assim rezamos:

Inspirado por nosso fundador, o Venerável 
Patrick Peyton, o Concurso Tente Rezar! 
Funciona! foca-se na mensagem do 
Padre Peyton: “A família que reza unida, 
permanece unida.” Para fortalecer a oração 
familiar em sua casa, incluímos uma 
experiência de família-fé que levará você e 
sua família através de uma enriquecedora 
jornada de refl exão.

ATIVIDADE FAMILIAR
A SAGRADA FAMÍLIA

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o 
fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na 
hora de nossa morte. Amém.”

ETAPA 3: REFLEXÃO EM FAMÍLIA
Assim que terminarem a oração de abertura, 
deem-se um momento para imaginar a vida 
da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A 
partir da Sagrada Família, vocês podem apre-
nder sobre o plano de Deus para vocês e sua 
família. Mas antes, vamos lembrar dos detal-
hes para nos ajudar a imaginar a vida deles. 
Escolham um membro da família para ler o 
texto abaixo em voz alta, enquanto todos 
refl etem sobre a vida da Sagrada Família.

Após Jesus nascer em Belém, Maria e José fu-
giram com Ele para o Egito para escapar do Rei 
Herodes, que era um rei invejoso e cheio de raiva. 
Então, retornaram juntos para Nazaré, onde 
Jesus passou a infância e seus primeiros anos 
adultos. 

A Bíblia não nos dá muito mais detalhes, mas 
vocês podem usar a sua imaginação. Sabemos 

Nosso objetivo é levar os ensinamentos da Igreja 
para a vida em torno da mesa de jantar com temas 
de discussão, perguntas para refl exão, ideias de 
oração e criatividade. Juntos, deem as boas-vindas 
a Deus e à Abençoada Virgem Maria à sua vida 
familiar e deixe-os inspirá-los em sua escrita, 
desenho, fi lmagem ou pintura.
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1. Descreva um dia típico para a Sagrada Família. 
Como é um dia típico na nossa família? Quais 
são algumas características especiais da Sagra-
da Família que nossa família poderia imitar? 

2. Use sua imaginação para descrever os dife-
rentes papéis que Maria, José e Jesus tinham na 
Sagrada Família. Como demonstravam amor uns 
pelos outros nas tarefas que executavam? 

3. Jesus é o Filho de Deus, mas Ele ainda tinha 
que aprender com Maria e José como venerar 
Seu Pai no Céu. Como pode nossa família ser 
uma “pequena igreja” onde veneramos Deus 
juntos em nosso dia a dia? Como nossa família 
já demonstra o amor de Deus às pessoas que 
encontramos?

1. Escreva sobre uma história real da vida 
de sua família quando o amor e a fé fiz-
eram você passar por tempos difíceis.

2. Entreviste um avô ou outra pessoa em 
sua família sobre o que significa imitar a 
Sagrada Família.

3. Desenhe ou pinte um quadro mostran-
do o amor em ação em sua família ou na 
Sagrada Família.

4. Crie um vídeo curto de sua família fa-
lando sobre a importância da fé e do amor 
na vida familiar.

que José era carpinteiro e é provável que ele tenha 
ensinado a carpintaria a Jesus também. Não eram 
uma família rica, mas estavam felizes juntos porque 
amavam uns aos outros. Não é incrível que Jesus, 
que é Ele Mesmo Deus, vivesse nesse lar simples? 
Ele estava crescendo e experimentando as alegrias 
e os desafios da vida, assim como nós. Maria e José 
ensinaram Jesus a rezar, e frequentemente rezavam 
como família, agradecendo a Deus por Suas dádivas 
e louvando-O por Sua bondade.

Algo impressionante sobre a Sagrada Família é que 
eles viviam coisas simples com amor extraordinário. 
Por exemplo, Maria e José sempre honraram um ao 
outro – como maridos e esposas prometem fazer no 
dia de seu casamento – e fizeram isso perfeitamente! 
Seu exemplo mostrou a Jesus e a todos que encon-
traram como praticar o amor. Às vezes, isso signifi-
cou que José teve que trabalhar longas horas em sua 
oficina ou que Maria teve que ficar acordada durante 
a noite com o bebê Jesus.

Conforme Jesus ficou mais velho, Ele ouvia Seus pais 
e aprendeu a ser gentil, humilde, amoroso, corajoso 
e fiel como eles. Que bom que ele fez isso! Tinha a 
missão mais importante a cumprir. 
 
ETAPA 4: DISCUSSÃO EM FAMÍLIA
Agora que refletiram sobre a passagem 
acima, discutam essas questões juntos:

ETAPA 5: SEJA CRIATIVO
Decidam em família como será sua inscrição 
para o Concurso Tente Rezar! Funciona!
Por exemplo:

4. Um jeito de a Sagrada Família ser dife-
rente da nossa família é que Jesus, Maria 
e José nunca feriram um ao outro. Mas, às 
vezes, em nossa família, ferimos uns aos 
outros. O que deveríamos fazer quando 
percebemos que ferimos alguém em 
nossa família?

Alunos dos três primeiros anos do primário 
podem selecionar uma imagem de Maria 
para colorir, pintar ou decorar. Pode-se baixar 
as páginas em www.FamilyRosary.org/Try-
Prayer. Fique à vontade para colorir/pintar/
decorar todas as páginas, mas apenas uma 
página será aceita no concurso.

Encorajamos você e sua família a trocarem 
abundantes ideias juntos conforme você deli-
neia seu projeto. Consulte as Regras e Dir-
etrizes do Concurso ou visite www.FamilyRo-
sary.org/TryPrayer para mais informações.
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ETAPA 6: ENCERRE COM ORAÇÃO

Oh, Jesus, Você é o Filho de Deus. Ao 
nascer da Abençoada Virgem Maria, Você 
se tornou parte da família humana. Você 
mostrou a nós que a vida familiar é sagrada 
através de Sua presença e nos convidou 
para entrar na família de Deus. Por favor, 
garanta que nossa família possa imitar o 
amor de Sua Sagrada Família para se tornar 
um canal de Sua luz no mundo.

Bom São José, guarde e proteja nossa famí-
lia. Ensine-nos a servir a Deus em tudo que 
fazemos.

PREMIAÇÕES:
Cada inscrição vencedora do primeiro lugar receberá $100,00 USD, e cada instituição 
patrocinadora dos vencedores do primeiro lugar receberá $100,00 USD.

CONTINUE A JORNADA:
Se você procura outras atividades para unir 
a família, visite FamilyRosary.org para mais 
recursos de oração em família.

Vencedores da oração anterior Concurso Tente rezar! Funciona!

Mãe Maria, confi amos nossa família aos 
seus cuidados. Ao se tornar Mãe de Jesus, 
você se tornou nossa Mãe também. Pedimos, 
portanto, que guie nossa família pelo camin-
ho da santidade, para que possamos viver a 
vida eterna com Deus no Paraíso. Amém.y

Agradecemos pelo tempo para rezar com sua família! Encorajamos sua família a ter 
conversas diárias semelhantes para fortalecer sua fé. Como disse o Padre Peyton, “A 
família que reza unida, permanece unida.” Para mais refl exões e meditações, visite 
nosso blog em Blog.FamilyRosary.org. 

Aguardamos ansiosamente receber sua inscrição para o concurso! Vocês estão sempre 
em nossas orações no Centro Padre Peyton em North Easton, Massachusetts, EUA.

Bênçãos a você e sua família, 

Padre Willy Raymond, C.S.C. 
Presidente, Holy Cross Family Ministries 
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PROSA – Enviar uma redação de 50 a 250 
palavras em folha A4.
POESIA – Em folha A4, enviar um poema de 
no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. A 
poesia pode ser rimada ou escrita em versos 
livres.
OBRA DE ARTE – (pintura, desenho, scrapbook 
ou colagem). Qualquer uma dessas formas 
pode ser enviada em uma folha não maior do 
que A4.
VÍDEO – Os vídeos não podem exceder dois 
minutos. Assegure-se de que o arquivo esteja 
salvo e enviado no formato .MP4, .MOV ou 
.MPEG e em Definição Padrão.  
Como requerido por lei, um consentimento formal 
deve ser assinado por um dos pais ou responsável 
de cada aluno envolvido.
Tem outra categoria criativa não listada aqui? 
Encorajamos sua participação, mas peça 
permissão a seus pais, professor ou líder antes 
de seguir sua própria ideia criativa.

TODAS AS INSCRIÇÕES NOS 
ESTADOS UNIDOS ATÉ 25 DE 
FEVEREIRO DE 2022.

Crianças no primário até o secundário em 
escola católica, programa de educação 
religiosa, paróquia ou outra organização, 
incluindo educação domiciliar, são elegíveis 
para inscrição. A inscrição será avaliada em 
termos de conteúdo, habilidade para apreender 
e interpretar o tema, proficiência artística e 
técnica e adesão às regras.*

Cada escola, programa de educação religiosa, 
paróquia ou outra organização deve conduzir 
seu próprio concurso e encaminhar os primeiros 
três vencedores em cada série e categoria 
criativa.**

Todos os trabalhos devem ser originais, 
preparados pelo candidato*** e não terem sido 
apresentados em qualquer outra competição.

Um júri final será selecionado pelo Rosário em 
Família.

As inscrições podem ser em inglês, espanhol ou 
português.

Cada inscrição deve estar acompanhada de 
um formulário oficial de inscrição. Cópias do 
formulário de inscrição são permitidas.

Nem todos os prêmios precisam ser concedidos.

*Para mais informações sobre o julgamento de cada 
trabalho criativo visite FamilyRosary.org.
**Ver números cinco e sete em Perguntas 
Frequentes para mais informações.
***Os alunos podem receber ajuda, orientação 
e conselhos de professores e pais em termos de 
aspectos mecânicos de suas inscrições.

REGRAS & DIRETRIZES DO CONCURSO

DIRETRIZESREGRAS
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1. Quem é o Padre Patrick Peyton, C.S.C.?
O Padre Patrick Peyton, C.S.C. (1909-1992), padre da 
Congregação de Santa Cruz e fundador da Holy Cross 
Family Ministries, dedicou sua vida a servir a Deus 
encorajando famílias por todo o mundo a se unirem em 
oração, especialmente o Rosário.

Para saber mais sobre a vida e o trabalho do Padre 
Peyton, visite FatherPeyton.org.

2. O que é a Holy Cross Family Ministries?
A Holy Cross Family Ministries é uma família de 
ministérios católicos dedicada a inspirar, promover e 
estimular a vida em oração e bem-estar espiritual de 
famílias em todo o mundo. Através de vídeos, retiros, 
rádio, orações em família via app ou e-mail, app do 
Rosário, e-books e reflexões através de mídias sociais e 
blogs, continuamos a missão do Padre Peyton de levar 
famílias a Cristo através de Maria.

Para mais informações sobre cada um de nossos minis-
térios, visite hcfm.org.

3. Qual o propósito do Concurso Tente Rezar! Fun-
ciona! ?
No espírito de nosso fundador, o Venerável Patrick 
Peyton, e sua mensagem, “A família que reza unida, 
permanece unida”, o Concurso Tente Rezar! Funciona! 
foi concebido para ajudar as famílias a se unirem em 
oração. Temas para discussão, perguntas para reflexão 
e oportunidades para criatividade lançarão luz às Es-
crituras e aos ensinamentos da Igreja conforme vocês 
se unem à mesa de jantar. Deixe Maria inspirá-los na 
escrita, desenho, filmagem ou pintura para expressar 
como a Sagrada Família pode ser um modelo e um guia 
para sua família.

4. Quem são os participantes do Concurso Tente 
Rezar! Funciona! ?
Alunos do primário até o secundário em escola 
católica, programa de educação religiosa, paróquia ou 
outra organização, incluindo educação domiciliar, são 
elegíveis para a inscrição.

5. Como o concurso funciona?
As instituições participantes fornecem a informação 
sobre o Concurso Tente Rezar! Funciona! aos alunos. 
Os alunos levam para casa a Atividade Familiar e 
começam a trabalhar em suas inscrições. Cada insti-
tuição conduz um concurso preliminar para selecionar 
as três melhores inscrições para cada série em cada 
categoria criativa. Após as instituições submeterem 

suas seleções ao Rosário em Família, um júri determi-
nará os vencedores.

6. As crianças podem participar em todas as catego-
rias (obra de arte, poesia, prosa, vídeo)?
Sim! Você pode enviar uma inscrição para todas as 
quatro categorias.

7. Qual o papel da escola católica, programa de educa-
ção religiosa, paróquia ou outra organização?
Seu papel é explicar o concurso aos alunos em sua 
classe ou paróquia, designar a Atividade Familiar e 
encorajar a discussão em família sobre cada inscrição 
da criança. Pedimos então que conduzam seu concurso 
e enviem os três vencedores de cada série e categoria 
criativa. Em outras palavras, para cada série do primário 
ao secundário, vocês fornecerão as três melhores 
inscrições de obra de arte, as três melhores inscrições 
de poesia, as três melhores inscrições de prosa e as três 
melhores inscrições de vídeo.

*Por favor, note: É muito importante que vocês condu-
zam este concurso preliminar para que sua escola ou 
paróquia só nos envie três inscrições para cada série e 
categoria criativa. Por favor, não enviem a nós mais do 
que três inscrições por série e categoria.

8. Quem são os juízes? Como são julgados os trabalhos 
criativos?
As inscrições serão julgadas pelo conteúdo, habilidade 
para capturar e interpretar o tema, proficiência artística 
e técnica, e adesão às regras. Veja as rubricas de julga-
mento abaixo.

OBRA DE ARTE – Relevância ao tema (30%); Origi-
nalidade (25%); Criatividade (20%); Harmonia de cor 
(15%); Impacto visual (10%)

POESIA – Relevância ao tema (30%); Criatividade, 
estilo e originalidade (30%); Linguagem, imaginário e 
forma (20%); Clareza de expressão (20%)

PROSA – Relevância ao tema (30%); Organização e 
formato (40%); Linguagem e estilo (30%)

VÍDEO – Relevância ao tema (30%); Originalidade e 
criatividade (40%); Apresentação (guarda-roupa, tran-
sição, luz, som, edição, etc.) (30%)

FAQ CONCURSO TENTE REZAR! FUNCIONA! 2022 PERGUNTAS FREQUENTES
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9. Qual o prazo de entrega para o concurso?
Todas as inscrições vão até 25 de fevereiro de 2022.

10. Como as instituições enviam inscrições interna-
cionais?
Escritórios internacionais irão individualmente lidar 
com o Concurso Tente Rezar! Funciona! para seguir 
seus esquemas acadêmicos. Dentro de sua região, os 
escritórios internacionais escolherão a melhor in-
scrição de cada série e irão enviá-la para:
FamilyRosary.org/TryPrayer-International

11. Quais são os papéis dos membros da família?
Encorajamos as famílias a completar a Atividade Famil-
iar em conjunto. Passem por todas as etapas, analisem 
os temas e terminem juntos em oração. Se necessário, 
auxiliem seus filhos em sua inscrição do Concurso 
Tente Rezar! Funciona! Guiem as crianças com ideias 
abundantes e na execução segura de suas inscrições.

12. Quais são os prêmios do concurso?
Cada inscrição vencedora do primeiro lugar receberá 
$100,00 e cada instituição patrocinadora dos vence-
dores do primeiro lugar receberá $100,00.

13. Perguntas?
Para perguntas adicionais, por favor, enviar um e-mail 
para:

FAQ 2022 TRY PRAYER! IT WORKS! CONTEST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERGUNTAS?
Para mais informações, envie um 
e-mail para mission@hcfm.org ou 
visite: FamilyRosary.org/TryPrayer

Concurso Tente Rezar! Funciona!
Family Rosary 
518 Washington Street 
North Easton, MA 02356-1200 USA
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