
 

 

PROPOSTA PARA VIVER A PALAVRA EM FAMÍLIA 

DE 28 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO 

 

Para fazer ecoar o Evangelho dominical: Mc 9, 2-10 

 

DATA ATITUDE CONCRETA  
 

Domingo 

(28/02) 

 

Dia do Senhor: dentro das possibilidades, participe da 

Missa. Celebre a Palavra de Deus em Família. 
 

              Segunda-feira 

(1º/03) 

“... e os levou sozinhos a um lugar à parte” (Mc 9,2) 

Prepare um lugar especial na casa para ser um espaço de 

encontro com Deus. 

 

Terça-feira 

(02/03) 

“E transfigurou-se diante deles” (Mc 9,2b) 

À noite, apaguem as luzes e acendam uma vela. Conversem 

sobre o que ela transforma e ilumina. Como Jesus 

transforma e ilumina nossa vida? 

Quarta-feira 

(03/03) 

“Mestre, é bom ficarmos aqui” (Mc 9, 5b) 

Reúna a família e se perguntem: gostamos de estar aqui 

juntos? Por quê? Estar juntos ao redor da Palavra de Deus é 

melhor ainda. Pensem nisso... Quem sabe aderir ao projeto 

Viver a Palavra, para rezarem juntos o Evangelho de Jesus? 

Quinta-feira 

(04/03) 

“Este é meu filho amado. Escutai o que ele diz!” (Mc 9,7b) 

Ao longo do dia, faça alguns momentos de silêncio e 

perceba Jesus falando através das pessoas e da criação. 

Ajude as crianças e adolescentes a fazerem essa experiência. 

Sexta-feira 

(05/03) 

“... o que queria dizer ressuscitar dos mortos” (Mc 9,10) 

Ressuscitar é assumir uma vida nova. O que precisamos 

mudar em nossa vida em família para ressuscitarmos com 

Jesus? 

Sábado 

(06/03) 

Revisão de Vida: tire um tempo de seu dia para rever sua 

semana: o que foi bom? O que precisa melhorar?  Ajude as 

crianças e adolescentes a fazerem o mesmo. 

 

 



 

 

PROPOSTA PARA VIVER A PALAVRA EM FAMÍLIA 

DE 07 A 13 DE MARÇO 
 

Para fazer ecoar o Evangelho dominical: Jo 2, 13-25 

DATA ATITUDE CONCRETA  
 

Domingo 

(07/03) 

 

Dia do Senhor: dentro das possibilidades, participe da Missa. 

Celebre a Palavra de Deus em Família. 
 

             Segunda-feira 

(08/03) 

“Não façais da casa de meu Pai um lugar de comércio” (Jo 2,16b) 

Reflita ao longo do dia: como tenho me relacionado com 

Deus? Faço apenas promessas e trocas como se fosse um 

comércio? 

 

Terça-feira 

(09/03) 

“O zelo por tua casa me consumirá” (Jo 2,17b) 

O nosso corpo é Templo de Deus. Conversem em família 

sobre a importância do cuidado e do respeito ao próprio corpo 

e ao corpo do outro. 

Quarta-feira 

(10/03) 

“Destruí este Templo e em três dias o levantarei” (Jo 2, 19) 

Em família, conversem: O que, em nossa família, não vai bem 

e precisa ser destruído e reconstruído? 

Quinta-feira 

(11/03) 

“Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome” 

(Jo 2,23b) 

Em um momento de partilha, falem sobre os sinais de Deus na 

vida da família, assim como na vida de tantas pessoas. Quanto 

mais vivemos a Palavra, mais percebemos os sinais de Deus. 

Sua família já aderiu ao Projeto Viver a Palavra? Esperamos 

vocês. 

Sexta-feira 

(12/03) 

“... porque ele conhecia o homem por dentro” (Jo 2,25) 

Jesus nos conhece. Isso não é motivo de medo, mas nos deixa 

à vontade para conversar com ele de coração aberto. Faça essa 

experiência, converse com Deus. Ajude as crianças e 

adolescentes a fazerem o mesmo. 

Sábado 

(13/03) 

Revisão de Vida: tire um tempo de seu dia para rever sua 

semana: o que foi bom? O que precisa melhorar?  Ajude as 

crianças e adolescentes a fazerem o mesmo. 

 



 

 

PROPOSTA PARA VIVER A PALAVRA EM FAMÍLIA 

DE 14 A 20 DE MARÇO 
 

Para fazer ecoar o Evangelho dominical: Jo 3, 14-21 

DATA ATITUDE CONCRETA  
 

Domingo 

(14/03) 

 

Dia do Senhor: dentro das possibilidades, participe da Missa. 

Celebre a Palavra de Deus em Família. 
 

             Segunda-feira 

(15/03) 

“...Deus amou tanto o mundo” (Jo 3,16) 

A família é comunidade de amor. Ao longo do dia, cada membro 

da família é convidado a praticar um ato de amor. 

 

Terça-feira 

(16/03) 

“Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, 

mas para que o mundo seja salvo por ele” (Jo 3,17) 

Deus não quer nos condenar. E nós: condenamos os outros? 

Pense em quem você precisa perdoar e reze o Pai nosso para que 

o Senhor lhe a ajude a dar e receber o perdão. 

Quarta-feira 

(17/03) 

“Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz” (Jo 

3, 20) 

Acendam uma vela, apaguem as luzes elétricas e fechem os 

olhos. Alguém apaga a vela e pede que todos abram os olhos. O 

mal nos deixa na escuridão; sem saber o que realmente está ao 

nosso redor. 

Quinta-feira 

(18/03) 

“... quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz”  

(Jo 3,21) 

Apaguem as luzes da casa, aguardem um pequeno instante e 

acendam uma vela. Contemplem a sua luz a iluminar cada um 

dos rostos presentes. Cada membro da família pode dizer uma 

verdade ao demais (por exemplo: “Eu te amo”; “Eu errei”; “Fui 

eu quem...”) 

Sexta-feira 

(19/03) 

Dia de São José: Celebrando aquele que amou Jesus como pai, 

preparem uma refeição em família, agradecendo a Deus pelo 

amor que os une. A família de Nazaré acolheu e viveu a Palavra 

de Deus. E sua família, irá aderir ao Projeto Viver a Palavra? 

Sábado 

(20/03) 

Revisão de Vida: tire um tempo de seu dia para rever sua 

semana: o que foi bom? O que precisa melhorar?  Ajude as 

crianças e adolescentes a fazerem o mesmo. 



 

 

PROPOSTA PARA VIVER A PALAVRA EM FAMÍLIA 

DE 21 A 27 DE MARÇO 
 

 

Para fazer ecoar o Evangelho dominical: Jo 12, 20-33 

DATA ATITUDE CONCRETA  
 

Domingo 

(21/03) 

 

Dia do Senhor: dentro das possibilidades, participe da Missa. 

Celebre a Palavra de Deus em Família. 

 

              Segunda-feira 

(22/03) 

“Senhor, gostaríamos de ver Jesus” (Jo 12,21b) 

O próximo, o outro é presença de Jesus entre nós. Ajude as 

crianças e adolescentes da família a perceberem isso, valorizando 

as ações de cuidado que devemos ter com as pessoas. 

 

Terça-feira 

(23/03) 

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só 

um grão de trigo; mas se morre, então produz muito fruto” (Jo 

12,24) 

Mais um exemplo de transformação, de mudança. Ao longo do 

dia, meditem sobre o que é preciso deixar morrer, para que novos 

frutos, novas coisas boas aconteçam. Ajude as acrianças e 

adolescentes a fazerem esta experiência. 

Quarta-feira 

(24/03) 

“Se alguém me quer servir, siga-me,” (Jo 12, 26) 

Para quem ama Jesus, seguir e servir estão juntos. O projeto 

Viver a Palavra é uma maneira concreta de seguir Jesus em 

família. Vocês já aderiram? 

Quinta-feira 

(25/03) 

Dia Anunciação do Senhor 

Celebrando a alegria do anúncio da vinda do Filho de Deus ao 

mundo, preparem uma refeição em família, agradecendo a Deus 

por vir sempre ao nosso encontro. Ao longo do dia, procure dar 

boas notícias às pessoas. 

Sexta-feira 

(26/03) 

“...atrairei todos a mim.” (Jo 12,32) 

Em um momento de oração em família, coloquem a Cruz de 

Jesus em lugar de destaque, façam um momento de silencio e 

peçam que toda a família seja sempre atraída pelo amor de Jesus. 

Sábado 

(27/03) 

Revisão de Vida: tire um tempo de seu dia para rever sua 

semana: o que foi bom? O que precisa melhorar?  Ajude as 

crianças e adolescentes a fazerem o mesmo. 

 


