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A vós graça e paz sejam dadas da 
parte de Deus, nosso Pai e da do 
Senhor Jesus Cristo.  
 
Bendito seja o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo! Ele nos abençoou 

com toda a espécie de bênçãos 

espirituais em Cristo Ef 1,2-3. 
 

 
 

 

Meditemos a Palavra de Deus…  

 

Gn 15,6  Abraão confiou no Senhor, e Ele considerou-lhe isso 

como mérito. 

Ex 15,1  Então, Moisés cantou, e os filhos de Israel também, 

este cântico ao Senhor: «Cantarei ao Senhor que é 

verdadeiramente grande: cavalo e cavaleiro lançou no 

mar. Minha força e meu canto é o Senhor. 

Dt 5,33  Segui o caminho que o Senhor, vosso Deus, vos 

ordenou, para viverdes e serdes felizes. 

Js 7,19  Meu filho, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e rende-

lhe homenagem. Confessa-me o que fizeste, sem calar 

nada. 

Mt 5,12  Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa 

recompensa grande no céu! 

Col 1,12 Dai graças ao Pai, que vos tornou capazes, de tomar 

parte na herança dos santos na luz. 

2 Ts 2,13  Nós, porém, devemos dar continuamente graças a 

Deus, por vós, irmãos amados no Senhor… 

 

https://www.aelf.org/bible/Col/1
https://www.aelf.org/bible/Col/1


… e a nossa Regra de Vida 

 
C49  …somos chamadas a vivê-la na ação de graças… 

C72  Prosseguido com constância e generosidade na ação de graças 

do pobre…. 

C81 …a viver a beleza e as exigências do Evangelho e da nossa 

consagração, na ação de graças, na partilha e no serviço. 

D22 b  Graças à presença Eucarística, a capela é o centro vivo da 

casa… 

D26 b  Colocamo-nos sob o olhar de Deus, para dar-lhe dar graças… 

D39 d À luz da Palavra de Deus, na oração e na ação de graças, … 

D41 b Celebremos o domingo na alegria e na ação de graças…. 

D42 a  Bendizemos o Senhor e damos-lhe graças pelo alimento que 

refaz as nossas forças, pela fidelidade de estarmos juntas e de 

compartilhar o que faz a nossa vida.  

 

Comentário…  

 
Viver em ação de graças… 
 
Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse:  

Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas 

coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, 

ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu 

Pai; e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o 

Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.  

Mt 11,25-27 
 

 

Sl 22, 6  A tua bondade e o teu amor hão-de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida….  

 
 



Porquê dar grâcas ? 
 

 Fazer uma ladainha de ação de graças pela nossa história ao 

longo do tempo…. 

 

…uma oração 
 

Sê bendito para todo o sempre, Senhor, Deus do nosso Pai Israel! 
A ti, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, 
porque tudo te pertence, no céu e na terra. 
A ti, Senhor, a realeza, pois estás soberanamente elevado acima 
de todos os seres. É de ti que vêm a riqueza e a glória,  
és Tu, o Senhor de todas as coisas, na tua mão reside a força e o 
poder. Ela tem o poder de dar grandeza e solidez a tudo.  
Por isso, ó nosso Deus, nós louvamos e celebramos  
o teu nome glorioso. 
Tudo vem de ti e não oferecemos senão o que temos recebido da 
tua mão. 
Ó Senhor, nosso Deus, todas estas riquezas que preparámos para 
construir uma casa ao teu santo nome, recebemo-las da tua mão, 
a ti pertencem. 
Eu sei, meu Deus que perscrutas os corações e amas a retidão; 
por isso, é na retidão e na espontaneidade do meu coração que te 
ofereço tudo isto, e é com alegria que vejo agora o teu povo aqui 
presente trazer-te, voluntariamente, as suas oferendas. 
Senhor, Deus de nossos pais, guarda para sempre no coração do 
teu povo estas disposições e estes sentimentos, e dirige para ti o 
seu coração. 

1 Cr 29,10-18 

 

… um compromisso 

 

… a todo o momento, demos graças à Deus! 


