Pandemia: desafio e aprendizado

Momento de silêncio
Refrão: Abençoa, Senhor, as famílias, amém, abençoa, Senhor, a minha também. (bis)
Anim.: Deus nos reúne neste encontro em família pelos laços do amor. Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Anim.: “Disse Jesus: Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância” (Jo 10, 10).
Este é o desejo de Jesus, porém, muitas vezes, a nossa vida é ameaçada pela ganância, fome,
violência, propagandas, desunião, falta de diálogo, desmatamento, etc.
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Leitor: E hoje pela pandemia do coronavírus, que já ceifou milhares de vidas humanas.
Leitor: Esta pandemia trouxe muitos desafios para a família e a sociedade. Para se proteger
precisamos nos isolar, afastar-nos das pessoas que amamos e até da nossa comunidade,
além dos problemas da fome e desemprego.
Leitor: Ela não é da vontade de Deus. Não é castigo, mas é consequência do modo como
cuidamos da vida, da política, do planeta e de toda a criação.
Anim.: São muitas as feridas abertas, muitos sonhos roubados, muitas ausências, muitas
mortes antes do tempo.
Canto:
MERGULHANDO NA PALAVRA DE DEUS
Anim.: Vamos saborear a Palavra de Deus que nos traz luz nos momentos de crise e incerteza.
Parábola do Bom Samaritano – Lucas 10,30-37
O que o texto está dizendo?
Qual a mensagem que o texto traz para nós?

Leitor: O Bom Samaritano teve compaixão do ferido caído à beira da estrada, vítima da violência. Ele tirou seu tempo, acolheu o ferido, protegeu, assumiu suas despesas e sua dor. Não
negou que o ferido estava necessitado.

* CONVERSAR: O que nossa família
aprendeu com esta pandemia?...
Anim.: Se dizemos que somos seguidores de Jesus e católicos, é urgente sermos Bons Samaritanos neste tempo desafiante que vivemos:
• curar feridas,
• consolar as famílias vítimas desta pandemia,
• lutar por vacinas para todos,
• garantir o SUS de qualidade,
• garantir vida digna para todos,
• combater o desmatamento,
• cuidar da saúde do corpo.
MERGULHANDO NO SALMO 121
Anim.: Pedimos em oração que o Senhor ampare toda nossa família rezando juntos o Salmo 121.
Pai Nosso...
Ave Maria...
MERGULHANDO NA BÊNÇÃO

(Colocar a mão sobre a cabeça de cada um.)

Anim.: O Senhor te abençoe e te guarde. Ilumine nossa família. Renove nosso amor. Cure
nossas feridas. E nos faça sempre mais solidários e construtores de um mundo de justiça e paz.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.

