
COMUNIDADE, LUGAR DE VIDA FRATERNA

Semana de 27 de julho 

  Saudação
D: Além da família, todos fazem parte de outros grupos 

sociais: grupos de amigos, vizinhos, clubes e tantos outros. 

Um destes grupos é a Comunidade de Fé. Como em outros 

grupos, cada cristão tem grandes compromissos com sua 

comunidade de fé. Nesta Oração em Família vamos rezar 

pela nossa comunidade.

T: Em nome do Pai...

a 02 de Agosto de 2020

Apresentação
A Diocese de Criciúma está disponibilizando o Roteiro de Oração em Família. Neste tempo de 
pandemia, por recomendação das autoridades de saúde pede-se que as pessoas fiquem em suas 
casas e em isolamento social. Considerando estas restrições a Igreja Diocesana incentiva a 
oração em família. Em torno da mesa a Família se reúne para ler, rezar e refletir a Palavra de Deus, 
onde buscamos na Palavra o alimento para a nossa fé e para a nossa vida. Nesta semana de 27 de 
julho a 02 de agosto reza-se pela Comunidade como lugar de vida fraterna.  



Vamos ler o texto na Bíblia.

L: Ler da Bíblia Atos 2, 42-47

  Escuta da Palavra

D: Em Atos dos Apóstolos, São Lucas descreve os traços 

da comunidade ideal que nasce do testemunho dos 

apóstolos. Vamos ouvir o que está escrito na Bíblia.

D: Que a graça de Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 

comunhão do Espírito Santo estejam conosco.

T: Amém, Senhor!

D: Os que tiveram contato direto com Jesus e conheceram 

bem sua doutrina ou aqueles que tiveram contato direto 

com o testemunho dos discípulos e Jesus, logo foram 

formando comunidades de fé. O conhecimento de Jesus os 

tornava fortes na vida fraterna como nos atestam os Atos 

dos Apóstolos: “A multidão dos fiéis era um só coração e 

uma só alma” At. 4,32.

CANTO:
Deus nos fez comunidade / pra vivermos como irmãos, / 

braços dados todos juntos / caminhemos sem parar. / 

Jesus Cristo vai conosco, / Ele é jovem como nós. / 

Louvemos ao Senhor.



Para refletir: A Comunidade nascida do testemunho dos 
apóstolos é fraterna, preocupada em conhecer Jesus e a 
sua proposta de salvação. Ela se reúne para louvar o seu 
Senhor na oração e na Eucaristia; vive na partilha, na 
doação e no serviço; dá testemunho de fé diante dos 
outros. Através de que sinais conseguimos perceber que 
nossa comunidade também é comunidade de fé e 
comunidade de irmãos?

  Em Oração
D: A vida em comunidade requer compromissos comuns. 
Por exemplo: estar aberto para ajudar quem precisa, 
controlar o barulho excessivo, não poluir o ambiente que 
é de todos, formar ambiente de boa convivência etc.

T: Senhor, que cada um de nós sinta as necessidades 
e as aspirações do outro como sendo próprias. 
Sejamos irmãos na convivência!

D: A convivência em comunidade requer solidariedade: 
acolher bem as pessoas, sentir alegria em ver o outro 
bem, sofrer com os que sofrem, ajudar os necessitados. 
Comunidade é lugar do perdão, de oração e de festa.

T: Senhor, que a gratuidade do amor e do perdão seja 
nossa atitude cotidiana. Os limites, os erros, os 
pecados sejam também oferendas e sacrifícios. 
Sejamos irmãos na caridade!

D: Viver em comunidade é muito mais do que morar 
próximo: é estar próximo. É mais do que estar na 



comunidade: é estar em comum com todos.

T: Senhor, mesmo quando nosso relacionamento não 
vai bem e nos falta um verdadeiro compromisso com 
a fraternidade, não nos falte a decisão de servir. 
Sejamos profetas da verdade e do amor!

D: Nas palavras de Jesus, encontramos ensinamentos 
sobre a vida em comunidade. Jesus fala de atitudes 
fundamentais a serem praticadas: o amor, a justiça, a 
misericórdia e o perdão.

L1: Para Jesus a regra de ouro na comunidade é o amor: 
“O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, 
assim como eu amei vocês” (Jo 15,12).

T: Dirige, Senhor, nossos passos no caminho do 
amor.

L2: Quem ama, trabalha por um mundo bom, belo e 
justo. Jesus afirma: “Em primeiro lugar busquem o Reino 
de Deus e sua justiça” (Mt 6,33).

T: Dirige, Senhor, nossos passos no caminho da 
justiça.

L1: Quem ama, age com misericórdia. Sabe 
compreender a outra pessoa, ajudar antes que criticar e 
condenar. É isso que Deus quer, afirma Jesus: Quero 
misericórdia e não sacrifícios (Mt 12,7).



T: Dirige, Senhor, nossos passos no caminho da 
misericórdia.

L2: Quem ama não guarda rancor e não alimenta a 
discórdia. Só o perdão profundo e sincero é capaz de 
curar a dolorosa ferida de uma ofensa. Não te digo que 
deves perdoar sete vezes, mas até setenta vezes sete. 
(Mt 18, 22)

T: Dirige, Senhor, nossos passos no caminho do 
perdão.

D: Como sinal do compromisso de nossa família em 
contribuir com nossa comunidade de fé, rezemos a 
Oração de São Francisco de Assis:

T: Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa 
paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. / Onde houver 
ofensa, que eu leve o perdão. / Onde houver 
discórdia, que eu leve a união. / Onde houver 
dúvidas, que eu leve a fé. / Onde houver erro, que eu 
leve a verdade. / Onde houver desespero, que eu leve 
a esperança. / Onde houver tristeza, que eu leve a 
alegria. / Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais: / consolar, que 
ser consolado; / compreender, que ser 
compreendido; / amar, que ser amado. / Pois é dando 
que se recebe. / É perdoando que se é perdoado / E é 
morrendo que se vive para a vida eterna. / Amém!



  Bênção
D: O Senhor nos dê a paz.
O Senhor nos conserve unidos e fraternos
O Senhor nos dê a graça de seu amor e de sua 
misericórdia.
O Senhor nos abençoe:

T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
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