
Prezada Família NSA

A Escola Nossa Senhora da Alegria
procura divulgar a Palavra de Deus em
sua missão. Aproveitando o mês de
setembro, ocasião em que comemoramos
no dia 30/09 o “Dia da Bíblia”, realizamos
tradicionalmente o Projeto Diário Bíblico,
este ano ocorrerá em formato digital. 

Acreditamos na importância de semear no
coração dos nossos alunos valores como
fé, respeito, amor e conhecimento através
das Escrituras Sagradas. Cremos que ao
conhecer Deus através de sua Palavra, a
família se sentirá mais amada e segura
para enfrentar os desafios da vida.

Sua família é abençoada por estar
participando deste Projeto! Realize a
proposta, dedique um tempo para a
oração e viverá bênçãos e graças em sua
família.

- Cada turma receberá um roteiro simples,
que servirá como apoio na leitura e
meditação da Bíblia em família. A cada
dia deste mês, uma família receberá uma
passagem para realizar o Diário Bíblico. 

- Após a leitura da Palavra de Deus, vocês
são convidados a partilhar entre os
membros da família, o que foi "mais
significativo” na leitura meditada. Após
isso irão realizar um pequeno registro
sobre o que entenderam e enviar uma
foto com a palavra de Deus. Na aula
seguinte, a turma realizará uma oração
em especial para sua família.
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Profª. Luzia F. G. Silva – Diretora

O roteiro a seguir é apenas uma
orientação, respeitando os costumes de
cada família. O importante é orar e
aprender com a Palavra de Deus!

2 – Cada aluno receberá o Diário
Bíblico virtual e um dia do mês de
setembro, realizando uma "ciranda
bíblica". No dia em que receber deverá
meditar em família o evangelho
daquele dia específico. Preencher um
breve formulário partilhando essa
experiência e enviar uma foto deste
momento especial. Na aula seguinte, a
oração da turma será dedicada à sua
família;

3 – Escolha o melhor horário para que a
família possa se reunir e meditar a
palavra de Deus. Porém, se acontecer
de não conseguirem reunir todos os
membros da família, faça o roteiro com
os que tiverem disponibilidade. Jesus
mesmo disse “Quando dois ou mais
estiverem reunidos, Eu estarei no meio
deles.” (Mt18,20).

4 – Este roteiro deve ser realizado
com grande respeito, para que
chegue ao final do mês de setembro
feito por todas as famílias da turma,
sem quebrar a ciranda. Desta forma
estaremos ensinando nossos filhos
sobre a importância dos ensinamentos
de Deus;

ESCOLA NOSSA SENHORA DA ALEGRIA
“Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de alegria” Eclo.30,2
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ROTEIRO SUGESTIVO PARA SEGUIR:



COMO REALIZAR?

1º - Reúna a família e proporcione um
ambiente silencioso, calmo, sem
distrações, para iniciar a reflexão;

2º - Pegue a sua bíblia (de preferência
de forma física) e leia as citações de
acordo com o dia do mês em que sua
família receber o Diário Bíblico virtual,
conforme o cronograma deste roteiro.
Se coincidir com o final de semana, sua
família poderá fazer sábado e domingo.

3º - Após a leitura conversem
perguntando aos membros da família: O
que Deus falou através desta Leitura? O
que podemos fazer em família para
viver estes ensinamentos?;

4º - Façam seus agradecimentos e
pedidos particulares, em especial pelas
necessidades de sua família. Neste
momento, lembre-se de orar pelos que
sofrem, pelos doentes, ansiosos,
tristes...;

5º - Deem as mãos e rezem a oração
do Pai Nosso. Os católicos acrescentem
também a oração da Ave Maria;

6º - Agora é momento dos pais
colocarem as mãos sobre os filhos e
lerem a “Oração pelos filhos”, a seguir:

ORAÇÃO PELOS FILHOS

Santificai, Deus de toda santidade, os
meus filhos, (citar o nome deles) para
que Vos amem e Vos respeitem; daí-
lhes docilidade e obediência para que
busquem a santidade.

Não Vos peço apenas riqueza para
eles,  ma sim saúde, sabedoria e força
para se manterem na vocação que Vós
lhes destinastes.

Concedei Senhor, aos meus filhos, boas
companhias e exemplares guias, livra-
os de uma vida perdida.

Entregamos ao Senhor, Pai de
bondade, cada um de nossos filhos,
para os protegerdes e salvardes por
toda a vida. Assim temos a firme
esperança de um dia poder dizer
“Senhor, daqueles que me confiastes
não perdemos nenhum”.

Amém!

7º - Terminem este momento especial
com um abraço afetuoso uns aos
outros, desejando a "Paz de Jesus".

8º - Tire uma foto da família com a
Palavra de Deus e nos envie aqui pelo
classroom. O registro serve como
incentivo para outras famílias!



01/09 (terça-feira) - Evangelho: Lc 4,31-37 (Eu sei

quem tu és: tu és o Santo de Deus!).

02/09 (quarta-feira) - Evangelho: Lc 4, 38-44(Eu

devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus

também a outras cidades).

03/09 (quinta-feira) - Evangelho: Lc 5,1-11

(Deixaram tudo e O seguiram).

04/09 (sexta-feira) – Evangelho: Lc 5, 33-39(Mas

dias virão em que o noivo será tirado do meio

delas).

05/09 (sábado) - Evangelho: Lc 6, 1-5 (Por que

fazeis o que não é permitido em dia de sábado?).

06/09 (domingo) - Evangelho: Mt 18, 15-20 (Em

verdade te digo, tudo que ligardes na terra será

ligado no céu...).

07/09 (segunda-feira) - Evangelho: Lc 6, 6-11

(Observavam, para verem se Jesus curaria em dia de

sábado).

08/09 (terça-feira) - Evangelho: Mt 1,18-23 (“Eis

que a virgem conceberá e dará a luz um filho. Ele

será chamado pelo nome de Emanuel, que significa:

Deus está conosco ”)

09/09 (quarta-feira) - Evangelho: Lc 6,20-26 (Bem-

aventurados vós, os pobres).

10/09 (quinta-feira) - Evangelho: Lc 6, 27-38 (Sede

misericordioso como vosso Pai é misericordioso).

11/09 (sexta-feira) - Evangelho: Lc 6, 39-42 (Pode

um cego guiar outro cego?).

12/09 (sábado) - Evangelho: Lc 6, 43-49(“Não

existe árvore boa que dê frutos ruins e árvore ruim

que dê frutos bons ”).

13/09 (domingo) - Evangelho: Mt 18,21-35 (Senhor

quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar

contra mim?).

14/09 (segunda-feira) - Evangelho: Jo 3, 13-17 (Pois

Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho

Unigênito, para que não morra todo o que nele cre,

mas tenha vida eterna.)

15/09 (terça-feira) - Evangelho: Jo 19, 25-27 (Jesus,

ao ver sua mãe e, ao lado o discípulo que ele

amava, disse à mãe: ”Mulher este é teu filho”.)

16/09 (quarta-feira) - Evangelho: Lc 7,31-35

(Tocamos flauta para vós e não dançastes).

17/09 (quinta-feira) - Evangelho: Lc 7,36-50 (Os

muitos pecados que ela cometeu estão

perdoados...).

18/09 (sexta-feira) - Evangelho: Lc 8, 1-3

(Andavam com Ele várias mulheres que ajudavam

com seus bens).

19/09 (sábado) - Evangelho: Lc 8, 4-15( E o que

caiu em terra boa são aqueles que, conservam a

Palavra e dão fruto na perseverança )

20/09 (domingo) - Evangelho: Mt 20, 1-16a( Estás

com inveja porque eu estou sendo bom?)

21/09 (segunda-feira) - Evangelho: Lc 16, 16-18

(Coloquem a lâmpada no candeeiro, a fim de todos

os que entram, vejam a luz).

22/09 (terça-feira) – Evangelho: Lc 8, 19-21 (Minha

mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a

palavra de Deus, e a põem em prática).

23/09 (quarta-feira) - Evangelho: Lc 9,1-6

(Enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar

os enfermos).

24/09 (quinta-feira) - Evangelho: Lc 9, 7-9 (Eu

mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre

quem ouço falar essas coisas?).

25/09 (sexta-feira) - Evangelho: Lc 9, 18-22 (Tu és

o Cristo de Deus).

26/09 (sábado) - Evangelho: Lc 9, 43b-45 (O Filho

do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens).

27/09 (domingo) - Evangelho: Mt 21, 29-32

(Arrependeu-se e foi. Os cobradores de impostos e

as prostitutas vão entrar antes de vós no Reino do

céu).

28/09 (segunda-feira) - Evangelho: Lc 9, 46-50

(Aquele que entre vós for o menor, esse é o maior).

29/09 (terça-feira) - Evangelho: Lc 9, 51-56 (Ele

tomou firme decisão de partir de Jerusalém)

30/09 (quarta-feira) - Evangelho: Lc 9, 57-62 (Eu

te seguirei para onde fores).

EVANGELHO PARA CADA DIA DO MÊS DE SETEMBRO
medite o evangelho do dia em que o aluno recebeu o diário virtual


