
A PESSOA HUMANA É RELAÇÃO

Semana de 13 a 19 de julho de 2020

  Saudação
D: A Sagrada Escritura diz que a pessoa humana é imagem 

de Deus (Gn 1,27). Por ser imagem de Deus, toda pessoa 

tem dignidade, é “alguém” e tem seus valores próprios. 

Dentre tantos valores de uma pessoa, vamos refletir sobre 

um: a capacidade  de se relacionar. A oração é uma  

expressão deste relacionamento que mantemos com 

Deus.

T: Em nome do Pai ...

L1: Nossa relação com Deus deve ser de confiança e de 

intimidade. Dizemos a Deus o que sentimos necessidade 

de dizer.



Para refletir:
Como pede São Paulo aos Filipenses e a todos os 
cristãos, há muita gente que faz o bem,que vive uma vida 
de santidade. Vamos falar de coisas boas que vemos as 
pessoas fazerem:

Vamos ler o texto na Bíblia.

L: (Ler da Bíblia Filipenses 4, 4-9)

  Escuta da Palavra
D: Numa carta escrita aos Filipenses, o Apóstolo São Paulo 

fala da alegre relação de confiança com  Deus Fala 

também da prática do bem, do que engrandece, do que é 

justo em relação aos outros.

L2: A oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, é a mais 

bela síntese de como se deve fazer uma oração. Inclui o 

louvor a Deus, a aceitação de sua vontade e fala das 

necessidades e preocupações do dia a dia: do alimento, do 

perdão, das tentações, dos males. Rezemos:

T: Pai Nosso...

D: O que mais nossa família quer hoje dizer a Deus em 

forma de agradecimento ou de pedido?

(de forma simples, cada um pode dizer a Deus o que sente, 

o que lhe agradece ou deseja pedir-lhe)



  Em Oração
D: O tempo do isolamento social, por causa da pandemia 
do coronavírus, foi uma prova e ainda está sendo, de que o 
ser humano tem necessidade de se relacionar. O 
isolamento é chato e cansa. Todo relacionamento, porém, 
implica responsabilidade, respeito e compromisso. Desde 
o relacionamento com Deus até o relacionamento consigo 
mesmo.

L1: A abertura ao infinito faz parte da essência da pessoa 
humana. Toda a vida humana é uma pergunta e uma busca 
de Deus que gera relacionamento filial.

T: Estás conosco todos os dias, Pai do Céu, até o fim do 
mundo. Acompanha-nos em todos os nossos passos. 
Auxilia-nos em nossas dificuldades e provações. 
Amém!

L2: Como pessoa, nem o homem, nem a mulher são 
completos em si. Há uma relação de complemento, 
conjugal. Não é uma relação fechada, mas aberta aos filhos 
e a outros membros da família.

T: Abençoa, ó Deus, esta casa. Vela por todos os 
membros desta família. Dá-nos Paz, espírito de fé e a 
capacidade de nos amarmos verdadeiramente. Amém!

L1: A pessoa humana também se relaciona com os outros. 
Como guardiães. Com a missão de cuidar, de se 
responsabilizar pelo outro. Daí o mandamento: “amarás o 
teu próximo como a ti mesmo".



T: Senhor, dá-nos olhos como os teus para enxergar 

quem precisa de ajuda, com teus ouvidos, ouvir cada 

clamor e com teu coração, praticar sempre o amor 

solidário. Amém!

L1: Na relação com o mundo prevalece um certo senhorio 

da pessoa humana. Pode usufruir dos bens da criação, 

mas sem se esquecer que a casa é de todos. Em sua 

relação com o mundo, não há uma liberdade de desfrute 

arbitrário e egoístico, mas de responsabilidade.

T: Deus onipotente, que estás presente em todo o 

universo e envolves com tua ternura todas as 

criaturas, derrama em nós a força do teu amor, para 

cuidarmos da vida em todas as suas expressões e 

beleza. Amém.

L1: A pessoa humana está em relação consigo mesma. 

Pode refletir, escutar a aspiração do próprio interior, 

arrepender-se, tomar nova decisão, melhorar.

T: Senhor, eu preciso de és meu Senhor e meu Deus. 

Une meu coração ao teu e coloca tua verdade em meu 

interior para que eu siga sempre o caminho do bem. 

Amém.

D: Busquemos também o auxílio da Mãe de Jesus, da Mãe 

Santíssima de todos nós, consagrando-nos a Nossa 

Senhora.



T: Ó Senhora minha! Ó minha Mãe! Eu me ofereço 

todo a Vós e em prova de minha devoção para 

convosco eu Vos consagro neste dia (nesta noite) os 

meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu 

coração e inteiramente todo o meu ser. E porque 

assim sou vosso(a), ó minha boa e incomparável 

Mãe, guardai-me e defendei-me como bem e 

propriedade vossa. Amém!

  Bênção
D: Sobre nós, ó Deus, venha a vossa graça, para que 
animados pela fé, nos empenhemos na construção de um 
mundo novo a serviço da vida e do bem comum.
T: Amém!

D: Abençoai nossas famílias, a todos os que estão sofrendo 
por alguma situação difícil e a cada um de nós.

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