
 
Senhor, Deus nosso Pai

Vós que nos concedeis a vida
E que dela cuidas com amor

Vem em nosso auxílio para sabermos
Acolher as graças que nos envias

Para sermos felizes.
Senhor, Deus nosso Pai

Que nos chamais a vivermos em
harmonia

Vem em nosso auxílio para sabermos
Viver a fraternidade em cada dia

Senhor, Deus nosso Pai
Que nos envias como sinal do Vosso

amor
Vem em nosso auxílio para sabermos

Olhar a vida com docilidade e
serenidade

Amén!
 
 

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

ABERTURA DA SEMANA DA VIDA

09 de maio
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Senhor Jesus, Tu que nos colocaste
neste mundo para sermos felizes
proporcionando a felicidade aos

outros, ajuda as nossas famílias a
cuidar e proteger a nossa casa

comum - o nosso Planeta.
Que saibamos educar as nossas

crianças no respeito e admiração pela
natureza e tudo o que ela nos

oferece.
Que consigamos incutir nos

adolescentes e jovens o amor pela
causa comum e pelo ambiente que nos

rodeia.
Que as nossas famílias sejam

verdadeiras comunidades de ação e
oração pela Paz no Mundo e pela

sustentabilidade do Planeta. 
Nós Te damos graças Senhor pelo
dom da vida que há em nós e pela

vida deste Planeta que nos acolhe.  
Ámen

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

Cuidar da Casa Comum

Um planeta que nos toca

10 de maio

REZAR EM FAMÍLIA
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  Maria e José, que à semelhança da
Vossa Sagrada Família, também nós,
pais e mães, possamos acolher cada

filho que Cristo nos confia e cuidar da
Vida que nasce, do ventre ou do

coração.
Que por Vossa intercessão, o Senhor

nos conceda e abençoe com a
coragem do Vosso Sim sem reservas,

a confiança incondicional na Sua
companhia permanente e a alegria de
testemunhar uma Vida ao serviço dos

sonhos de Deus.
 

Ámen

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

Cuidar da vida que nasce

TOCAR NUMA NOVA CRIATURA
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  Senhor, dá-nos a Tua graça,
Para sermos bons pais,

Fonte de fé e amor para os nossos
filhos.

Faz-nos carinhosos para cuidar,
Pacientes para ouvir,

Compreensivos para perdoar,
Sábios para educar

E eternamente jovens para brincar.
Ensina-nos a ser modelo de diálogo e

caridade,
A ser luz que guia os seus passos,

A deixá-los voar segundo a Tua
vontade.

Sejamos nós, em todo este caminho,
o Teu rosto,

Para que alcancem a verdadeira
felicidade.

 
Ámen

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

Cuidar e educar os filhos

TOCAR o futuro das gerações

12 de maio
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  Todos os dias, com muito amor,
Deus olha para cada um de nós e

envia-nos sinais para tomarmos as
decisões certas. Apenas precisamos

de estar atentos ao que Ele nos diz! E,
sobretudo, não ter medo de ouvir o

que Ele tem para nos dizer! Quando o
fizermos, iremos estar mais perto de

Deus do que nunca! Assim
descobriremos qual é o sentido da

nossa vida; assim seremos
verdadeiramente felizes!

 
Pai, peço-Te que me ajudes a estar

mais atento ao que me queres dizer
para que, assim, me aproxime mais

de Ti!
 

Ámen

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

Cuidar dos nossos jovens

TOCAR na escolha da vocação

13 de maio
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  Senhor nosso Pai, concede-nos a
graça de podermos em cada dia

partilhar a vida com os nossos netos.
 

Que o nosso colo de ternura, escuta e
compreensão seja para eles caminho
que os conduza à descoberta do Teu

imenso e infinito amor.
 

Ámen

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

Cuidar dos nossos idosos

o passado também nos toca

14 de maio
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  Jesus, ajuda-nos nesta caminhada
Cuida da nossa família, pequena

Igreja Doméstica
Concede-nos a Paz, o Amor e o Teu

auxílio
Ajuda-nos a discernir, todos os dias,

sobre o que devemos fazer
Que saibamos sempre agradecer a

Tua presença entre nós
Tornando evidente o amor que nos

tens.
 
 

Ámen

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

Cuidar da família

Os laços que se tocam

15 de maio
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Senhor, Deus nosso Pai
Vós que nos concedeis a vida
E que dela cuidas com amor

Vem em nosso auxílio para sabermos
Acolher as graças que nos envias

Para sermos felizes.
Senhor, Deus nosso Pai

Que nos chamais a vivermos em
harmonia

Vem em nosso auxílio para sabermos
Viver a fraternidade em cada dia

Senhor, Deus nosso Pai
Que nos envias como sinal do Vosso

amor
Vem em nosso auxílio para sabermos

Olhar a vida com docilidade e
serenidade

Amén!
 
 

A VIDA QUE NOS TOCA
A vida que sempre cuidamos

SEMANA DA VIDA 2021

encerramento DA SEMANA DA VIDA

16 de maio

REZAR EM FAMÍLIA
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