
METODOLOGIA
ENCONTROS DE GRUPO PRESENCIAL OU VIRTUAL

 

INÍCIO DO GRUPO

MÚSICA

TERÇOS

Sinal da cruz

São 4 músicas em 1 encontro:

Música da Entronização - Bela Senhora ou Consagração a Nossa Senhora

de La Salette. 

Após a música, rezar uma das 3 orações do devocionário: Lembrai-vos,

Consagração ou Ladainha;

Música do Espírito Santo -  Antes do início da formação(pois a Lectio Divina

se inicia aqui);

Música do Momento Oracional - Nas formações litúrgicas e do caminho da

santidade já vem a sugestão da música no final da página. Nas formações

bíblicas, a música fica a escolha do serviço de música do grupo.

Música Final -Oração da família ou Mãe de fé ou alguma outra música do
movimento.

Os Terços serão de acordo com as formações (Terço pelos Filhos, Terço
do Perdão, Terço do Clamor de Mãe e Terço da Eucaristia).
O Terço Mariano será rezado apenas quando tiver tempo para rezar 2 terços: 

1 do Movimento e o Mariano (sem contemplar os mistérios).



FORMAÇÃO

MOMENTO ORACIONAL

A Formação será de acordo com o cronograma que será encaminhado
pela Coordenadora de Formação.
Temos antes uma música Invocando o Espírito Santo, para preparar as mães,

pois é na formação que se inicia a Lectio Divina.

Após a Formação, o momento oracional é a parte do grupo onde vamos
SOMENTE rezar. Não há contextualização, explicação, nada que não seja
oração.
Música / Oração / Música ...

ENCERRAMENTO

Testemunhos: está autorizado fazer 1 testemunho por mês, com duração de

5minutos e com conhecimento, autorizado pela coordenadora do grupo.

Intenções: rezar 1 Ave-Maria para pedidos de oração, aniversário, grávidas,

visitantes, doentes.

Oração da proclamação da Vitória
Música final
Sinal da cruz

OBSERVAÇÕES
*Essa é uma descrição de um encontro inteiro conforme a Metodologia do

Movimento Mães que Oram pelos Filhos.

*Vale lembrar que cada momento também tem a sua sintonia com os serviços

de Música, formação, espiritualidade e súplica.


