Preparação: Preparar, em algum lugar da casa, um pequeno altar onde possam ser dispostos os símbolos da
celebração deste segundo dia de oração da Semana Santa em Família, num momento do dia em que toda a
família possa se reunir.
Os símbolos ajudam a rezar: Bacia com água, toalha, óleo perfumado, fotos da Família, a imagem de Nossa
Senhora e a Palavra de Deus, papéis e canetas.

SEGUNDA-FEIRA SANTA – Vamos juntos celebrar o amor misericordioso de Deus
Deus nos reúne
Juntos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Homem: Em muitos lugares do Brasil e do mundo, costuma-se, neste dia, fazer memória da condenação de
Jesus. O Filho de Deus se faz oferta por toda a humanidade, entregando-se como ovelha para o sacrifício, em
expiação dos nossos pecados. Santo Afonso nos ensina que bastava uma prece a Deus Pai para que Ele
perdoasse a culpa do gênero humano. Mas quis Jesus, pelo seu sofrimento e sua dor, demonstrar seu amor
por nós.
Juntos: A minha alma está triste até a morte: ficai aqui e vigiai comigo!
Mulher: No Horto das Oliveiras, Jesus demonstra a nós o quanto era humano, afirmando que seu espírito
estava pronto, mas que sua carne era fraca. Mas colocou, acima de suas vontades e limites, a vontade de
Deus. Sua confiança no Pai foi maior que o medo. Sua certeza da ressurreição foi mais forte que a morte.
Juntos: Adoremos nosso Salvador, que subiu a Jerusalém para sofrer a Paixão e nos redimir de toda culpa
e todo mal.
Deus que nos falar... (Jeremias 11, 19-20)
“Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e
não sabia que tramavam contra mim: Vamos cortar a
árvore em toda sua força, eliminá-lo do mundo dos
vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu,
Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e
perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a
vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a
minha causa”.
- Palavra do Senhor
- Graças a Deus!

Vamos Conversar...
*Jesus se entrega à paixão e morte de cruz para
nos redimir. Nossa família está aberta a viver o
perdão e a misericórdia até as últimas
consequências?
* Jesus convida seus amigos a orar e vigiar com
Ele. Como estamos respondendo ao convite à
vigilância e na oração que Jesus nos faz?

Viver a misericórdia entre nós.
Na correria do dia a dia, tantas vezes acabamos por nos levar pelo subentendido, pelo silêncio frente a
palavras duras, pelo julgamento, pelo egocentrismo de querer tudo do nosso jeito... Vamos, neste momento,
viver a misericórdia entre nós. Num instante de silêncio, vamos examinar nossa consciência e nosso coração
e, reconhecendo que por vezes nos ofendemos mutuamente, vamos nos dirigir um ao outro, pedindo perdão.
(Após o pedido de perdão entre todos os membros da família, num gesto simbólico, um lava as mãos do outro, enxuga
e unta com óleo perfumado.)

Após a dinâmica do perdão, cada um escreve num pedaço de papel o seu propósito para viver melhor com o
outro, consigo mesmo e com Deus.
Pai-Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai...
Juntos: Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!

