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Desafio prático para as Famílias do Mato Grosso do Sul!
2ºpasso



Somos convidados para em setembro, Mês da Bíblia
a dar o  2ºpasso:

Estabeleça uma ROTINA
DIÁRIA, com horário
definido para alguns

momentos de Oração em
Família!

Recanto da Fé!
Agora que já demos o primeiro passo, estabelecendo
ou recuperando em nossas CASAS o



Educando para viver a Palavra
Criar um ambiente de oração

e escuta, invocar a
Santíssima Trindade, ler na
Bíblia o "Evangelho do dia" 

(nas casas em que houver crianças que
saibam ler, favorecer que elas o façam)



Refletindo e vivendo a Palavra
Após a leitura do Evangelho,  sugere-se

utilizar como apoio, a reflexão que
encontramos no facebook Vatican
News, onde Dom Mário Spaki, em

breves palavras lança um 'desafio' de
"como viver o Evangelho no dia de

Hoje?"
Para acessar use o link:   

https://www.vaticannews.va/pt.html



 Onde houver crianças, uma dica é utilizar de alguns
elementos que os mantenham ativos durante a
oração, como por exemplo fazer pequenas flores de
EVA, papel  ou outro material para que a cada conta
do terço eles possam dispor no chão ou em uma
mesa, a “formação” do terço.

Aos Sábados: A Família se reúne e no
horário estabelecido,  faz a oração do

Santo Terço, deixe que também os filhos
conduzam alguma dezena do terço. 

(Link para os mistérios do Santo Terço,
https://www.acidigital.com/rosario/misterios.htm)



Aos Domingos: Faz-se a leitura da Sagrada Escritura
proposta para o dia, em Família cada membro tem a

oportunidade de partilhar sobre como entende a Palavra
proclamada. Tal prática é importante que seja feita antes

de participarem da Celebração da Santa Missa, pois
mesmo enquanto estamos reclusos em nossos lares, por

conta da pandemia, devemos fazê-lo por meio dos
diversos canais e redes sociais que as transmitem, nos
fortalecendo a dar continuidade a  vivência do grande

mistério da fé dentro de nosso lar.



2º PassoO DESAFIO DESSE                 
É POSTAR EM SUAS REDES

SOCIAIS, NESTE MÊS DA BÍBLIA
FRASES OU REFLEXÕES DO

EVANGELHO DIÁRIO COM A            
#FAMÍLIACASADAPALAVRA                  
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... RECANTO DA FÉ 

2º Passo:

No mês de                
 outubro daremos o 

Itinerário para cultivar a Fé em Família
do nosso

1º Passo:
... A ORAÇÃO E A PALAVRA    

 DE DEUS NO DIA-A-DIA 

3º Passo


