3ª SEMANA
JANEIRO| 2018

A PAZ DE CRISTO!
Um novo ano tem início e é preciso viver cada
dia na presença do Senhor, conhecendo sua vontade
pela leitura da Palavra e na comunhão com a
comunidade.
Que a bênção de Deus esteja sobre você.

1ª SEMANA

A fé move a família.
01.01|Lc 2, 22-40 – Maria e José, casal temente a Deus,
vão ao templo para cumprir um ritual da Lei de Moisés. É
um tempo novo. A família de hoje não é a mesma de
anos atrás, mas continua necessária.
Ame sua família!
02.01|Eclo 3, 3-16 – Numa sociedade que valoriza o vigor
do corpo ligado à juventude é urgente valorizar a
sabedoria que vem com a idade.
Ame seus pais, respeite os idosos!
03.01|Sl 128 (127) – O salmo canta a alegria da família
que vai em romaria ao santuário.
Reze com sua família!
04.01|Cl 3,12-21 – Mesmo falando no contexto de uma
família patriarcal, Paulo nos dá elementos para superar o
machismo desse contexto cultural: a vivência radical do
amor, motivada pela fé em Cristo.
Ame respeitando cada pessoa da sua família!
05.01|Sl 128 (127) – A família vai alegre ao santuário e é
abençoada.
Reze pela sua família!
06.01|Lc 2,22-40 – Como tem sido a vivência do amor em
sua família?

2ª SEMANA

A fé leva à adoração!
08.01|Mt 2,1-12 – Os magos guiados pela estrela, fazem
uma longa peregrinação para adorar a Deus. Herodes
perturba-se pelo nascimento de um novo rei.
Com os magos, adore a Jesus!
09.01|Is 60,1-6 – A Jerusalém futura anunciada por Isaías
será iluminada pelo Filho de Deus.
Faça de Jesus a sua luz!
10.01|Sl 72 (71),1-8 – A missão do rei é governar o povo
com justiça para que haja vida e liberdade para todos.
Reze para que haja justiça no Brasil!
11.01|Ef 3,2-6 – Deus não exclui ninguém de seu plano
de salvação.
A Igreja é de todos!
12.01| Sl 72 (71),9-18 – Jesus é esse rei adorado pelos
magos. É também modelo para todos os que governam.
Busque a justiça e adore a Deus!
13.01|Mt 2,1-12 – Como você adorou a Jesus?

A fé leva ao seguimento de Jesus.
15.01|Jo 1,35-42 - Jesus acolhe em sua casa, isto é, em
sua intimidade, pessoas inquietas que querem se fazer
discípulos.
Experimente Jesus na sua intimidade e testemunhe!
16.01|1Sm 3,3-19 – Deus chama Samuel ainda menino
na intimidade do sono para ser profeta.
Ouça o Senhor que te chama!
17.01|Sl 40 (39),2-11- Deus livra você de todo mal e
espera que você proclame sua justiça.
Viva sua fé e confie na misericórdia de Deus!
18.01|1Cor 6, 13-20 – Seu corpo é templo de Deus e por
isso deve ser respeitado.
Ame-se e respeite seu corpo!
19.01|Sl 40 (39), 12-18- Deus ouve a oração daquele que
se reconhece pecador e teme ofendê-lo.
Não desanime na fé, mesmo sendo pecador!
20.01| Jo 1,35-42 – Você se sente íntimo de Jesus?

4ª SEMANA

A fé muda a vida do discípulo.
22.01|Mc 1,14-20 – Temos que deixar muitas coisas e
principalmente atitudes para seguir Jesus.
O que me impede de ser verdadeiro discípulo?
23.01|Jn 3, 1-10 – Jonas é enviado a Nínive, uma cidade
pagã para anunciar a conversão e o povo ouve sua
pregação e Deus retira o castigo.
Até os pagãos se converteram. E você?
24.01|Sl25 (24),1-7 - Seus pecados não devem impedir
seu coração de buscar a Deus.
Deus ama você do jeito que você é!
25.01|1Cor 7, 25-31 – Ficar solteiro ou casar-se é uma
opção livre, desde que feita por amor ao Evangelho.
Viva com liberdade a sua vocação!
26.01|Sl 25 (24) ,8-22- Deus educa com misericórdia
aquele que se reconhece pecador.
Busque a Deus e confie em sua bondade!
27.01| Mc 1,14-20 – Tenho crescido no seguimento de
Jesus?

5ª SEMANA

A fé no Mestre nos liberta.
30.01|Mc 1,21 -28 -Jesus com sua Palavra poderosa
liberta toda pessoa oprimida pelo mal.
Busque a Palavra, ela liberta!
31.01|Dt 18,15-20 - Nós reconhecemos em Jesus esse
profeta prometido por Deus pela boca de Moisés.
Não despreze a palavra do verdadeiro profeta!
01.02|Sl95 (94),1-7- Somos convidados a louvar e
bendizer a Deus cada manhã pela sua fidelidade.
Louve e bendiga a Deus com alegria!
02.02|1Cor 7, 32-35 – Quanto mais a pessoa é livre das
preocupações do mundo mais serve a Deus.
Sirva a Deus com liberdade!
03.02|Sl 95 (94), 8-11 – Deus sempre fiel e eu?
Não desvie do caminho de Deus!
04.02| Mc 1,21-28 – A Palavra de Deus te fez crescer no
amor?

