SEMANA DA FAMÍLIA - 2020

Diocese de Luz

EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR (Josué 24,15)
http://setorfamilia.com.br/
Comissão da Pastoral Familiar - Diocese de Luz MG

APRESENTAÇÃO
Queridas famílias, querido povo de Deus!
A pandemia revelou as fraquezas e fragilidade de nossa sociedade globalizada e
neoliberal baseada excessivamente no mercado e no consumo, em que se
passou a viver numa corrida brava atrás de sonhos de consumo, de
necessidades criadas pelo mercado, mesmo que estes sonhos não são
realizáveis para a maioria esmagadora das famílias.
Apareceu claramente nestes tempos, o que andava escondido e não dito:
projetos de crescimento econômico, (sempre o mercado!), ignorando-se a
gritante desigualdade filha da grosseira injustiça social! Bastou a pandemia e
vimos a massa de cerca de 60 milhões em corrida às míseras parcelas de
socorro governamental! Eis a realidade: temos uma sociedade empobrecida,
voltando à ameaçadora situação de miséria. Isso é um chamado para nós Igreja,
para a Pastoral Familiar, que tem entre suas metas organizar a promoção social
das famílias em situação de fragilidade.
Uma pergunta se impõe: não estariam muitas famílias muito distraídas do
essencial focadas apenas nas ilusões e promessas da sociedade?
Neste mês vocacional, tempo privilegiado da evangelização é chegada a
SEMANA DA FAMÍLIA. Este é um tempo de graça e de renovação, oportunidade
de ouro para nossas famílias cristãs refletirem a grandeza e beleza de sua
vocação divina de parceira de Deus na criação, e sua importância capital
como lugar de serviço a Deus pelo cuidado e serviço da vida.
Assim que mesmo na imprevisibilidade do tempo de pandemia, não sendo
possível realização de reuniões maiores de partilha, e nossas costumeiras e
saudosas celebrações entre vizinhos e comunidades, temos de fazer o
essencial: CELEBRÁ-LA EM FAMÍLIA.
Como somos gratos à nossa Equipe Diocesana, assessorada por Padre Agnaldo
e coordenada pelo casal diocesano da Pastoral familiar, senhor Anísio e Dona
Sônia, da Paróquia São Cristóvão, de Arcos.
Essa valente equipe diocesana nos brinda neste livreto digital, o fruto de seu
atento e dedicado trabalho, trabalho este que tenho certeza que saberemos
valorizar.
Eis em suas mãos, então, tenho a alegria de colocar o rico o subsídio para a
SEMANA DA FAMÍLIA, com o tema “EU E MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO
SENHOR, tirado da passagem bíblica Josué 24.
Este subsídio não é descartável, mas permanente, dada sua riqueza e

Diocese de Luz - MG

2
1

oportunidade, uma rica atividade para cada dia nos foi preparada:
No terço da família, fazem sintonia com as atuais diretrizes da CNBB,
ajudando-nos a refletir e rezar a família como uma casa em construção, casa
com os pilares: Palavra, Pão, Caridade, Missão, e a comunidade eclesial como
CASA.
No encontro de reflexão, nos ajuda a rezar e refletir as relações na família. Um
tema muito atual e importante, já que o isolamento social tem revelado tensões
das relações familiares pelo aumento do tempo de estar em casa. É mister
transformar este tempo em oportunidade de fortalecimento dos vínculos, e
superação pela oração e reflexão.
A Leitura Orante com o Mt 18,15-20 propícia a reconciliação das relações, pois
Jesus nos instrui sobre a regra de ouro da correção fraterna, tendo como base a
caridade e a verdade.
A Hora Santa eucarística vocacional conduz a contemplação orante no
encontro de fé com o Jesus eucarístico, ecoando o apelo vocacional que Ele
mesmo ensinou a dirigiu ao Pai: “envia operários para sua Messe Senhor, pois a
Messe é grande e os operários poucos”.
A via lucis leva a refazer e rememorar o caminho pascal da Ressurreição ao
Pentecostes, pelo qual Jesus nos gerou para o Reino, para a filiação divina, para
a participação no seu mistério e ministério a serviço da humanidade.
A celebração da Assunção de Nossa Senhora nos ajude a renovar nosso amor
e confiança em nossa Mãe Celeste, elevada à glória do Céu, mostrando a meta
de quem ama e serve a Deus com fidelidade até o fim.
Rezo para que a Sagrada família alcance por todas as famílias as graças e
bênçãos necessárias para cumprirem com alegria, fidelidade e esperança sua
bela missão, para que possam dizer como Josué: “eu e minha família serviremos
ao Senhor”!
+ José Aristeu Viera
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ATIVIDADES PROPOSTAS
ATIVIDADES PROPOSTAS
PARA A SEMANA DA FAMÍLIA E DA VIDA 2020
09 a 15 de agosto – 2020
1º dia - Sábado ou Domingo:
ABERTURA
Cada Paróquia ou Comunidade fará a Abertura a seu critério, com Celebração Festiva,
Carreata, Caminhada (“Marcha da Família”), Shows, Lives e etc.
2º dia - 2ª feira: Oração do Terço
“Terço com as famílias”.
· Nas Comunidades.

3º dia - 3ª feira: Encontro de reflexão
“EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”
· Nos Setores, Comunidades e Grupos diversos (ECC, Movimento de Cursilhos,

Conferências Vicentinas, Grupo de Oração etc.)
4º dia - 4ª feira: Celebração
“Leitura orante da Palavra”
Nos Setores, Comunidades e Grupos diversos (ECC, Movimento de Cursilhos,
Conferências Vicentinas, Grupo de Oração, etc.)
5º dia - 5ª feira: Hora Santa da Família
· Nas Comunidades e/ou na Matriz.

6º dia - 6ª feira: “Via Lucis”
· Nas Comunidades e/ou na Matriz.

7º dia - Sábado ou Domingo:
Coroação de Nossa Senhora
2 - ORIENTAÇÕES PASTORAIS
1. Cada paróquia e cada comunidade terão sempre a devida autonomia e liberdade
para celebrar a Semana da Família e da Vida, segundo sua própria realidade e
obedecendo a um planejamento paroquial. É fundamental a articulação da Pastoral
Familiar com as demais Pastorais, Movimentos e Serviços afins, para a promoção
da Semana da Família e da Vida. Portanto, uma Comissão Paroquial, ou mesmo o
Conselho Paroquial de Evangelização, (CPE) poderá convidar representantes dos
diversos seguimentos da Igreja que prestam serviço à Família para organizar a
referida Semana.
2. Estas sugestões enquadram-se na tentativa de oferecer, o mais amplamente
possível, subsídios que estejam sintonizados com a nossa realidade particular,
como Diocese de Luz.
3. Acreditamos que a celebração da Semana da Família e da Vida possa ser
potencializada no sentido de valorizarmos a família e a Vida, ao mesmo tempo em
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que confirmamos os propósitos vindos da nossa Diocese de Luz e de toda a Igreja
no Brasil.
4. Que estas sugestões sejam acolhidas como pistas e dicas da ação
evangelizadora, com vistas à unidade e à comunhão eclesial em nossa Diocese e
não como um roteiro definitivo de como celebrar a Semana da Família e da Vida
nas Paróquias e/ou Comunidades.
5. O mais importante é que todas as Paróquias e suas Comunidades não percam
essa preciosa chance de celebrar a Família e a Vida. Seja acolhendo uma
orientação da Igreja no Brasil e também da nossa Diocese de Luz.
3 - SUGESTÕES E ORIENTAÇÕES COM RELAÇÃO À PROGRAMAÇÃO
1. Pastoralmente, temos de estar atentos a não limitarmos o conceito de Família ao
conceito tradicional de pai, mãe e filhos. Pelo contexto atual, temos que ampliar nosso
alcance e fazer o possível para incluir, nessas celebrações, as famílias em situação
especial. Cada comunidade, com sua liderança, saberá a melhor maneira de proceder
diante desse desafio.
2. Tanto para o 1º dia, quanto para os demais, é importante o elemento da
comunicação, da divulgação. Como se trata de um acontecimento maior é preciso
mais que avisos ao final da Missa. Uma divulgação mais apropriada cumprirá
melhor o insistente pedido de novos métodos e novo ardor na Evangelização.
· Na utilização do serviço radiofônico, onde for possível, haja um programa oficial

para toda a Semana.
· Se possível, utilizar canais de comunicação, como rádios, blogs, facebook,

WhatsApp, Instagran e Youtube.
· Em cada dia, poderá haver breves palestras, programas de rádio, relacionados à

Família e a Vida e seus desafios atuais.
3. Para o momento da Oração do Terço, na segunda feira, o coordenador ou dirigente
deverá levar uma imagem da Sagrada Família, vela e vaso com flores.
Sugestão: (Providenciar um altar para Nossa Senhora, 50 copinhos descartáveis de
café com areia e uma flor para cada copinho. Os copinhos deverão formar, antes do
início da reunião, o contorno do terço. Cada copinho estará nas contas pequenas e,
nas contas grandes, o Pai Nosso que deverá ser destacado de forma diferente.
Deixar as 50 velas próximas à imagem de Nossa Senhora. A cada Ave Maria
recitada, um participante deverá adiantar-se até à imagem, acender a vela e, em
seguida, colocar a vela no copinho de café com areia e guardar para si, a flor. Em
seguida retorne ao seu lugar e o próximo participante deverá proceder da mesma
forma, até o término do terço. OBS: a vela que será acesa por você, aos pés de
Maria, será em sinal de gratidão. A flor que você colherá, significa a graça recebida).

4. O Encontro de Reflexão, preparado para terça feira, poderá ser feito por grupos

nos Setores e Comunidades ou por grupos diversos: ECC, Conferências
Vicentinas, Grupo de Jovens, Grupo de Oração, etc. O coordenador ou
dirigente deverá levar uma imagem da Sagrada Família, vela, bíblia e objetos que
representem momentos de alegria em família. Orientar a todos que tragam a Bíblia.
5. Para a 5ª feira, organizar as famílias para que possam acompanhar, através

das Redes Sociais, a adoração ao Santíssimo (caso as igrejas ainda
permaneçam fechadas);
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6. Para a 6ª feira, sugerimos a oração da “Via Lucis”, que medita nas Estações os

fatos transcorridos a partir da Ressurreição do Senhor.
· Levar a Cruz com uma faixa de pano branco e uma vela maior, para guiar a

procissão, cartazes que mencionam as estações. Pedir aos participantes que
tragam suas velas para que possam fazer uma celebração iluminada. Manter
sempre uma distância segura, conforme orientações do Ministério da saúde;
7. Para o Sábado ou Domingo, Celebração com a Bênção Especial para todas as

famílias.
· Reunir antecipadamente com a equipe de Liturgia.
· Convidar uma família para entrar com o Lecionário antes da primeira Leitura.
· Para o ofertório convidar três famílias para levarem ao altar: (chave da casa).

Convidar também um casal que tenha mais de 50 anos de casados para ofertar
o pão e o vinho.
Convidar casais para fazerem a leitura das preces.
· (Festa da Família: FESTFAM) embora a festfam possa ser feita entre os

familiares)
Realizar uma noite de atividade com testemunhos familiares que enfatizem a
necessidade de as famílias serem missionárias, seguida de confraternização,
apresentações culturais e partilha de experiências, via redes sociais, se ainda
permanecer a necessidade do isolamento social. As celebrações deverão ser
registradas e disponibilizadas nas redes sociais, como uma forma de partilha.
Manter distância segura segundo orientações do Ministério da Saúde.

PROTEJA-SE

Subsídio elaborado pela comissão diocesana da Pastoral Familiar
Bispo: Dom José Aristeu Vieira
Assessor: Padre Agnaldo Gualberto Pires
Coordenadores: Casal, Anísio Gonçalves e Sônia Lucimar Carvalho
Gonçalves (Paróquia São Cristóvão, Arcos)
Vice Coordenadora: Rozane Margarete de Oliveira Santos (Paróquia
Santo Antônio, Santo Antônio do Monte)
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Mt 6,6
Lc 2,19

Rm 7, 24-25

Ex 3, 7-8

www.setorfamilia.com.br
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SEGUNDA FEIRA:
REZANDO O TERÇO EM FAMÍLIA
Família, uma Casa em construção!
Oração à luz da nova DGAE - 2019/2023
Orientações para a celebração:
(Providenciar um altar para Nossa Senhora, 50 copinhos de café com areia
e uma flor para cada copinho. Os copinhos deverão formar, antes do início
da reunião, o contorno de um terço. Cada copinho representará as contas
pequenas e, nas contas grandes, o Pai Nosso deverá ser destacado de
forma diferente. Deixe as 50 velas próximas à imagem de Nossa Senhora. A
cada Ave Maria recitada, um participante deverá adiantar-se até à imagem,
acender a vela e, em seguida, colocar a vela no copinho de café com areia
e guardar para si, a flor. Em seguida retorne ao seu lugar e o próximo
participante deverá proceder da mesma forma, até o término do terço. OBS:
a vela que será acesa por você, aos pés de Maria, será em sinal de
gratidão. A flor que você colherá, significa a graça recebida).

Dirigente Estimados irmãos e irmãs, sejam todos bem vindos! Iniciemos nosso
Encontro na presença do Senhor, nosso Pai Amado, agradecendo a Ele pela
oportunidade de refletirmos sobre nossa vivência conjugal e familiar. Aos pés de
Nossa Senhora, Maria e Mãe, vamos depositando, em silêncio, nossas intenções
pelas quais rezaremos este santo terço. Também traga em seu coração as pessoas
pelas quais precisam de oração, pessoas que estejam necessitando da paz e do
amor de Deus e o afago materno de Maria. (silêncio)
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
TODOS: Amém!
Dirigente "Chamou os que Ele mesmo quis... para estarem com Ele... e para enviálos a anunciar..." (Mc 3,13-15). "O tempo atual exige de todos nós a renovação de
forças missionárias para bem cumprir a tarefa de anunciar a Palavra de Deus e,
assim, promover a paz, superar a violência, construir pontes em lugar de muros,
oferecer a misericórdia de Cristo Jesus como remédio para a vingança e reacender
a luz da esperança para vencer o desânimo e as indiferenças. Essa é nossa
vocação, pois somos discípulos missionários a anunciar o Reino de Deus até a
plenitude." (DGAE-2019/2023). Por isso, a nossa resposta deve ser:
(Canto)
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor.
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor. Eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz / Por caminhos nunca vistos me enviou. Sou
chamado a ser fermento sal e luz / E por isso respondi: aqui estou!
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2. Ele pôs em minha boca uma canção / Me ungiu como profeta e trovador. Da
história e da vida do meu povo / E por isso respondi: aqui estou!

Leitor 1: Com Maria de Nazaré aprendemos a dizer "SIM" ao chamado de Deus e
dela colhemos os ensinamentos para bem vivermos a experiência da evangelização
sustentada nos quatro pilares que nos são propostos para a edificação da nossa
Família - uma casa sempre em construção: PALAVRA, PÃO, CARIDADE e AÇÃO
MISSIONÁRIA. Façamos esta reflexão e roguemos à nossa Mãe, Senhora de tantos
nomes, de tantas cores, de tantas raças, mas a Senhora do Amor e da Vida, que
nos ajude a sermos fiéis à missão que recebemos, recitando o Terço em seu louvor.
Dirigente Além deste nosso propósito coloquemos, nesta oração, nossos
agradecimentos a Deus, por intercessão de Maria, pelas graças alcançadas em
nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa ação pastoral.
TODOS: Creio em Deus Pai, todo poderoso....
TODOS: Pai Nosso.... 3 Ave Maria.... Glória ao Pai.... Nossa Senhora da Paz, rogai
por nós!
(Canto)
Maria, minha mãe, Maria/ Queria te falar de amor/ Mostrar que em meu peito aberto/
Cultivo um jardim em flor/ Cultivo um jardim de rosas que não têm espinhos pra te
machucar/ Cultivo um jardim tão lindo rosas perfumadas pra te ofertar/ Maria, eu
que não sabia como era tão sublime amar/ Maria, eu que não sabia como era tão
sublime amar
1° Mistério: PALAVRA
Leitor 2: Neste primeiro Mistério, contemplamos as atitudes da Virgem Maria que
escuta, obedece e guarda em seu coração a PALAVRA, desde o anúncio do Anjo:
"Faça-se em mim segundo a tua Palavra" (Lc 1,38) e também quando "...por sua
vez, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração" (Lc 2,19).
Leitor 3: Rezemos pelas famílias, para que tenham em sua rotina momentos para a
escuta e meditação da Palavra de Deus, pois esta é uma das colunas que as
sustenta. "As pequenas comunidades são ambientes propícios para a acolhida dos
que buscam a Deus. A partir do encontro com a Palavra e da experiência de vida
fraterna na comunidade, as pessoas são introduzidas no processo de Iniciação à
Vida Cristã." (DGAE, 89)
TODOS: Pai Nosso.... 10 Ave Maria.... Glória ao Pai.... Nossa Senhora da Alegria,
rogai por nós!
(Canto)
"Venham, venham todos, para a Ceia do Senhor/
Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor/
Porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando acolhedor/
Vem do alto, por Maria, este pão que vai nos dar/
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Pão dos anjos, quem diria/ nos fará ressuscitar."
2° Mistério: PÃO
Leitor 4: No segundo Mistério, contemplamos a presença de Maria na Igreja
nascente. 'Todos tinham os mesmos sentimentos e perseveravam em oração, com
algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele." (At
1,14) "E partiam o PÃO nas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade
de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo." (At 2,46-47)
Leitor 5: Que as famílias de hoje também celebrem a partilha, se unam ao redor da
mesa, em sua Igreja doméstica, e da Mesa da Eucaristia, para que esta proximidade
entre irmãos estabeleça a comunhão almejada por todos. "A comunidade eclesial,
como cosa que nutre seus filhos, é sustentada pela oração... Pela oração cotidiana,
os membros da comunidade se sentem consolados, redescobrem sua dignidade de
filhos e filhas de Deus, tomam consciência de que são colaboradores de Deus na
missão e são impelidos a saírem ao encontro das pessoas e à prática da
misericórdia." (DGAE, 95)
TODOS: Pai Nosso.... 10 Ave Maria.... Glória ao Pai.... Nossa Senhora da Paz,
rogai por nós!
(Canto)
Imaculada Maria de Deus / Coração pobre acolhendo Jesus/ Imaculada Maria do
povo/ Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz. Olhos abertos pra sede do povo /
Passo bem firme que o medo desterra/ Mãos estendidas que os tronos renegam /
Reino de Deus que renova esta terra!
3° Mistério: CARIDADE
Leitor 6: Neste terceiro Mistério, contemplamos a disposição de Maria em servir. O
AMOR se manifesta no serviço ao próximo. "Maria partiu apressadamente para a
região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou
Isabel." (Lc 1,39-40). Maria nos dá lições de CARIDADE e socorro aos
necessitados.
Leitor 7: "A caridade deve animar a existência inteira dos fiéis leigos e,
consequentemente, também a sua atividade política vivida como 'caridade social'."
(DGAE, 107) Que sejamos capazes de olhar para as necessidades e sofrimentos
dos outros e inspiremos palavras e ações para confortar os desanimados e
oprimidos, como Cristo fez, como Maria também nos ensinou.
TODOS: Pai Nosso.... 10 Ave Maria.... Glória ao Pai.... Nossa Senhora da Piedade,
rogai por nós!
(Canto)
No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou.
Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou.
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais.
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Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
É Jesus este Pão de igualdade, viemos pra comungar, com a luta sofrida de
um povo que quer, ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo,
viemos pra incomodar, com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar.
4° Mistério: AÇÃO MISSIONÁRIA
Leitor 8: No quarto Mistério, contemplamos a Santíssima Virgem Maria que, em
comum oração com os apóstolos e discípulos de Jesus, à espera do Espírito
prometido (cf. At 1, 13-14), "cooperou com o nascimento da Igreja missionária,
imprimindo-lhe um selo mariano que a identifica profundamente". Em virtude de sua
maternidade espiritual, a Virgem de Pentecostes fortalece os vínculos fraternos
entre nós, estimula a reconciliação e o perdão e ajuda a nós, discípulos de Jesus
Cristo, a nos experimentar como família: a família de Deus.
Leitor 9: "A comunidade expressa sua MISSIONARIEDADE também quando
'assume os compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano
e a humanização das relações sociais' (CNBB, Doe. 100, n. 185) tais como gestos
de acolhida, amparo na tribulação, consolação no luto, defesa de direitos e sede de
justiça." (DGAE, 117) Que o exemplo de Maria nos inspire a todo momento em
nossa vida de cristãos, discípulos missionários.
TODOS: Pai Nosso.... 10 Ave Maria.... Glória ao Pai.... Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, rogai por nós!
(Canto)
Me chamaste para caminhar na vida contigo,
decidi para sempre seguir-te não voltar atrás /
me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma,
é difícil agora viver sem lembrar-me de ti.
Te amarei, Senhor/ te amarei, Senhor/
eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti! (2x)
5° Mistério: A COMUNIDADE CASA
Leitor 10: No quinto Mistério, contemplamos Maria como modelo de esposa e mãe.
A Sagrada Família é proposta pela Igreja como modelo de todas as famílias cristãs,
pois nela Deus está sempre no centro de suas decisões e ocupa sempre o primeiro
lugar em tudo. Deus projetou a sociedade humana sobre a família: ela é sua célulamãe. Sem uma família sólida, conforme o plano e a vontade de Deus, o homem não
pode ser feliz e a sociedade não pode ser equilibrada, justa e pacífica. Desde que
Deus desejou criar o homem e a mulher "à sua imagem e semelhança" (Gn 1, 26),
Ele os quis "em família". Consagremos e confiemos nossa família à Sagrada Família
de Nazaré, modelo e arquétipo de todas as famílias, rogando a Jesus, Maria e José
que concedam a todos que participaram desse Encontro, as suas copiosas
bênçãos.

Diocese de Luz - MG

11
1

Leitor 11: "A família é o ponto de chegada para nossa ação pastoral e o ponto de
partida para a vida comunitária mais ampla" (DGAE, 138). "As famílias constituemse como sujeito fundamental da ação missionária da Igreja, lugar de iniciação à vida
cristã" (DGAE, 140). "Enquanto casa, as comunidades que queremos são espaço do
encontro, da ternura e da solidariedade, o lugar da família e têm suas portas
abertas" (DGAE, 129) para sempre acolher e enviar em missão.
TODOS: Pai Nosso.... 10 Ave Maria.... Glória ao Pai.... Nossa Senhora Aparecida,
rogai por nós!
(Canto)
É no campo da vida que se esconde um tesouro /
Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha.
É presente de Deus, é o céu já aqui /
O amor mora ali e se chama família.
Como é bom ter a minha família, como é bom! /
Vale a pena vender tudo o mais para poder comprar.
Esse campo que esconde um tesouro, que é puro dom / é meu ouro, meu céu,
minha paz, minha vida, meu lar.
TODOS: Salve Rainha....
Oração Final
TODOS: Ó Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra, faz que,
nesta terra, por teu Filho Jesus, nascido de mulher, e pelo Espírito Santo, fonte de
caridade divina, cada família humana se torne um verdadeiro santuário de vida e
amor para as gerações que se renovam sem cessar. Que tua graça oriente os
pensamentos e as ações dos esposos para o bem das suas famílias e de todas as
famílias do mundo. Que as jovens gerações encontrem na família um apoio
inquebrantável, que as torne sempre mais humanas e as faça crescer na vida e no
amor. Que o amor, fortalecido pela graça do Sacramento do Matrimônio, seja mais
forte que todas as fraquezas e crises, conhecidas pelas nossas famílias. Enfim,
pedimos-Te, por intercessão da Virgem de Nazaré, que, em todas as ações da terra,
a Igreja possa cumprir, com fruto, a sua missão na família e pela família. Amém!
Dirigente: Estamos terminando mais um encontro. Peçamos a benção ao Pai
amado que nos guarda.
Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
TODOS: Amém!
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TERÇA-FEIRA
ENCONTRO DE REFLEXÃO
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor”
1- ACOLHIDA
Dirigente: Amados irmãos e irmãs sejam bem-vindos!
Nossa família deve ser um sinal diante do mundo. Lutamos para fazer de nossas
famílias um sinal do amor de Deus. Essa é a missão de nossas famílias, ser, no
mundo, sinal da presença de Deus. O Senhor quis vir em uma família. Ele podia ter
vindo de várias formas, mas quis vir em uma família simples para nos dizer que
riquezas não importam, mas é necessário que a família seja um sinal do amor de
Deus. É no dia-a-dia que constituiremos famílias santas. A família é um projeto de
Deus, um santuário de vida!
Iniciemos nosso encontro cantando.
Canto:
É no campo da vida que se esconde um tesouro /
Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha.
É presente de Deus, é o céu já aqui /
O amor mora ali e se chama família.
Como é bom ter a minha família, como é bom! /
Vale a pena vender tudo o mais para poder comprar.
Esse campo que esconde um tesouro, que é puro dom / é meu ouro, meu céu,
minha paz, minha vida, meu lar.
2- ORAÇÃO INICIAL
Dirigente: Acolhidos, agora queremos acolher em nosso meio a Trindade Santa
através do sinal da cruz.
Todos: Em nome do Pai ...
Invoquemos o Espírito Santo sobre nós para que Ele venha em nosso auxílio e nos
inspire a compreender a mensagem de Jesus, e a colocá-la em prática no dia a dia.
Todos: Vinde espírito Santo, enchei os corações...
3 - TEMA DA SEMANA DA FAMILIA
Dirigente: Nesta terça feira, vamos rezar e refletir o tema da Semana da Família
deste ano: “EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”.
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3.1- Acolhendo a Palavra de Deus
Dirigente: Ouçamos com atenção a leitura do Livro do profeta Josué 24, 15-17.
"Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se
aos deuses, a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos
amorreus, em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, “eu e minha casa
serviremos o Senhor”. O povo respondeu: “Longe de nós abandonarmos o Senhor
para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, ele que nos tirou, a nós e a
nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão; e que operou à nossa vista
maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que
percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos."
3.2- Compreendendo o tema
Leitor 1: Josué foi um homem que ouviu atentamente a voz de Deus e confiou
n’Ele. Ele travou batalhas na conquista da Terra prometida e orientou o povo nos
primeiros momentos de suas vidas nesta terra de libertação. A fidelidade e o serviço
ao Senhor foram valores e atitudes defendidas por Josué.
Leitor 2: O mundo hoje carece de líderes fiéis a Deus, conscientes de que Deus
sempre esteve ao lado do seu povo e que jamais os abandonou. “Comunidades que
não geram missionários são tristes expressões de esterilidade; missionários que
não se fundamentam na vida em comunidade correm o risco de se tornar andarilhos
solitários, sem referências existenciais para sua atuação” DGAE.
Leitor 3: “(...) escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram
vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus”. O Plano
de Deus em conduzir o seu povo pelo deserto para a terra prometida consistia na
libertação e na missão de cada um. E, chegando nessa terra, livres em Deus todos
e cada um foi chamado a assumir a missão permanente. E coube a cada um, fazer
suas escolhas. E a responsabilidade, por cada uma escolha que fazemos, é nossa.
Todos: Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Leitor 1: A família que escolher servir ao Senhor deverá reconhecer a presença de
Deus em seu meio e deixará prevalecer o respeito, o cuidado e o amor uns pelos
outros. Mesmo em meio aos sofrimentos da vida perceberá a “Mão de Deus” a lhe
amparar e animar. A família que escolher servir ao Senhor será Igreja Doméstica,
lar que se constrói ao redor da Palavra, onde se aprende a respeitar a vida e a
praticar a fé nas obras. A casa enquanto espaço familiar, foi um dos lugares
privilegiados para o encontro e o diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas
pessoas.
Todos: Eu e minha casa serviremos ao Senhor
Leitor 2: Não podemos nos curvar diante do paganismo moderno. Há toda uma
influência pagã no mundo em que vivemos, todo um cheiro de modernidade que tem
suas vantagens, seus valores, que nos ajudam a nos comunicarmos, traz para o
meio avanços tecnológicos que são necessários.
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Leitor 3: A tecnologia nos ajuda, mas ao mesmo tempo é perigosa, pois nos torna
verdadeiros escravos da mentalidade perversa do mundo atual.
Leitor 1: A primeira coisa que essa modernidade nos tira é a presença de Deus.
Nossas famílias estão conectadas, excessivamente, com redes sociais, televisão,
com internet e tantas coisas! E muitas vezes, nossas famílias não têm tempo para
ser família, para estar conectado um com o outro, para estar na presença de Deus.
As escolhas são feitas e os arranjos familiares se ajeitam para se configurarem aos
desejos de cada um. O individual em benefício de si só.
Leitor 2: Precisamos nos libertar e fazer uma escolha: a quem serviremos? À
mentalidade que nos escraviza, ou a nossa casa servirá ao Senhor? A nossa casa
terá tempo para a vivência familiar e para Deus?
Leitor 3: Josué fez sua escolha: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. À quem
você quer servir? A quem sua casa e sua família querem servir? A Sagrada
Escritura deve estar sempre presente, pois a “Igreja funda-se sobre a Palavra de
Deus, nasce e vive dela”. Qual a importância da centralidade da Palavra em nossas
casas e como tornar nossa Casa em Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da
Ação Missionária?
3.3- Ilustrando o tema
Josué faz a escolha “eu e minha família serviremos ao Senhor” e Zaqueu grita
por Jesus e se coloca à disposição do Senhor Jesus. Ouçamos:
" 1. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. 2.Havia aí um homem muito
rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. 3.Ele procurava ver
quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa
estatura. 4.Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele
passasse por ali. 5Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e
disse-lhe: “Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua
casa.” 6.Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. 7.Vendo isso, todos
murmuravam e diziam: “Ele vai hospedar-se em casa de um pecador...”. 8.Zaqueu,
entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: “Senhor, vou dar a metade dos meus
bens aos pobres e, se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo”. 9.Disse-lhe
Jesus: “Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de
Abraão. 10.Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido”. (Lc
19,1-10)"
Dirigente:
Reflexão: Para conversarmos um pouco sobre duas passagens que nos
colocam maneiras de servir ao Senhor e de se dispor a servir ao Senhor:
É a nossa missão ir ao encontro do outro. Foi esta a ordem que Jesus deixou a seus
apóstolos e a todos nós, seus discípulos. Mas o nosso querer é a primeira condição
para que isso aconteça. Sem abertura de coração a graça de Deus não se
manifesta, e ela, a graça de Deus, é o “combustível” da missão. Foi justamente este
querer que fez com que Zaqueu subisse numa árvore e gritasse a Jesus. Naquele
mesmo dia a graça de Deus entrou na vida e na CASA de Zaqueu. Zaqueu coloca
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sua CASA para servir ao Senhor. Ele decide tomar essa atitude quando se dispõem
a ver Jesus. E Jesus viu Zaqueu. “5. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os
olhos, viu-o e...” Precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor, de permitir que
Jesus gaste tempo em nossa CASA. Observamos que Josué foi chamado por Deus
e caminhou confiante por onde o Senhor o mandou. Zaqueu chamou por Jesus e
caminhou confiante por onde o Senhor Jesus o mandou. Devemos estarmos bem
atentos quando o Senhor nos chama, e bastante atentos para não perdermos a
oportunidade de chamarmos por Jesus e sentarmos à mesa com Ele.
Leitor 2: Dai-nos, Senhor, a graça de, com os pés firmes no chão da vida e os olhos
da fé fixos no Senhor, permanecermos fiéis até o fim.
4 – HISTÓRIA PARA APROFUNDAR O ENCONTRO
Dirigente: Neste momento vamos escutar atentamente esta bela história que nos
ajudará a aprofundar o nosso encontro.
Uma senhora, no dia oito de março, domingo do seu aniversário, levantou-se antes
do marido e foi rapidamente em direção ao seu telefone celular que estava
carregando na sala de televisão. Assim que pegou o telefone, e se virou
bruscamente para sentar-se, derrubou o filho de apenas seis anos que vinha
correndo do quarto dele em direção à mãe. Sem ao menos olhar para o menino, a
mulher se pôs a gritar:
- Quantas vezes já disse que não quero correria dentro de casa?
- Você não me enxergou?
O filho voltou chorando para o quarto e ela esqueceu daquilo. Sentou-se, olhou as
mensagens de parabéns pelo aniversário, enviou mensagens às amigas pelo Dia da
mulher e entretida no celular ficou ali por muito tempo. Quando se lembrou que
ainda não tinha preparado o café da manhã da família, levantou-se e, ao sair da
sala se deparou com várias folhas com desenhos espalhadas pelo chão onde o filho
havia caído. Ela foi ao quarto do filho.
- Filho, essas folhas são suas?
- Eram presente para você, mamãe.
- Para mim?
- É, eu fiz um presente de aniversário porque queria que você ficasse muito feliz
hoje.
- Então esta aqui sou eu?
- Sim, mamãe. Todo dia eu ficava esperando você chegar do trabalho e olhava o
que você estava fazendo e vinha para meu quarto e desenhava. Veja como você
esta bonita! Você gostou mamãe?
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A mãe, cheia de culpa e sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos, correu para
seu quarto e chorou muito naquele dia e tomou uma decisão: pedir perdão para o
filho.
Ela chegou perto do filho, ajoelhou-se para ficar da altura da criança, olhou bem nos
olhos dele e, lembrando do fato ocorrido, falou com ele o quanto errou ao prestar
mais atenção no celular do que nele, que é o grande amor da vida dela. Ela falou
para o filho que os adultos, igualzinho às crianças, também fazem coisas erradas.
Ela pediu ao filho que jamais se esquecesse que, como ela estava fazendo com ele,
ele também deveria pedir perdão quando errasse, e se for possível, ele deveria
fazer algo para deixar a pessoa melhor.
Hoje encontramos muitas pessoas por aí, se sentindo invisível, e estão a nós dizer
com seu isolamento e atitudes:
4.1- Partilha
a. Leia novamente a história tentando se colocar no lugar deste garoto de seis
anos (três minutos de silêncio). Como você se sentiu no momento em que
sua mãe não lhe deu a devida importância?
b. Esses dias vi o desabafo de um jovem na internet que dizia mais ou menos o
seguinte: “Existem momentos que eu me sinto como se estivesse sozinho no
mundo. Como se fosse invisível. Como se ninguém fosse capaz de me notar
ou enxergar que eu estou vivo. Tenho vontades, desejos e sonhos, mas é
como se ninguém se importasse comigo e, por causa disso, estou me
importando cada vez menos comigo também. Sei que não devo, mas não
consigo evitar.” Na sua opinião, o que está levando esse jovem a se sentir
invisível?
Neste depoimento cheio de dor é possível apontar o que faz esta CASA estar
fechada, indisponível para o serviço ao Senhor?
c. Que mensagem você leva para casa do encontro de hoje?
5 – NOSSAS PRECES
Dirigente: Peçamos que o Deus da vida e criador de todas as coisas seja sempre a
nossa luz a nos guiar e orientar pelos caminhos da santidade, a exemplo de Josué,
que compreendeu a sua missão e a viveu com fidelidade.
(Após cada invocação nossa resposta será: Senhor em vossa bondade, atendeinos.)
1. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa
presença em nosso lar. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai
nosso lar hoje e sempre. Nós vos pedimos.
2. Iluminai-nos, Espírito Santo, para que sejamos capazes de assumir nosso
compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa comunidade.
Nós vos pedimos.
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3. Ensinai-nos, oh Pai, a viver a Vossa Palavra e o Vosso Mandamento de
Amor, a exemplo de Josué. Nós vos pedimos.
4. Concedei-nos, oh Espírito Santo, a capacidade de compreendermos nossas
diferenças de idade, de sexo, de temperamento, para nos ajudarmos
mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia. Nós vos
pedimos.
5. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. Nós
vos pedimos.
6. Ensinai-nos, oh Jesus, a partilhar o que temos com os mais necessitados e
empobrecidos. Nós vos pedimos.
7. Dai-nos, oh Jesus, a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a
morte quando se aproximarem de nossa família. Nós vos pedimos.
8. Ajudai-nos, oh Senhor, a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos
quando quiserdes chamá-los a Vosso Serviço. Nós vos pedimos.
9. Que em nossa família, Senhor, reine a confiança, a fidelidade, o respeito
mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Nós vos
pedimos.
Dirigente: Vamos concluir nossas preces rezando a oração que Jesus nos ensinou
e saudando, com uma Ave Maria, à Nossa Senhora, mãe de Jesus e nossa mãe.
.Todos: Pai Nosso... Ave Maria ...
6- ENCERRAMENTO
Dirigente: Peçamos a Maria que interceda a Deus por nós e que proteja nossas
famílias com o seu manto. Rezemos:
Todos: À vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os
perigos, oh Virgem gloriosa e bendita!
Salve Rainha...
Dirigente: Estamos terminando mais um encontro. Peçamos a benção ao Pai
amado que nos guarda.
Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Todos: Amém!
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QUARTA FEIRA
LEITURA ORANTE DA PALAVRA DE DEUS - Mt 18,15-20
Dirigente: Hoje damos mais um passo em nossa Semana da Família deste ano.
Iremos falar com Deus e escutaremos a sua Palavra. A Leitura Orante da Bíblia ou
Lecio Divina é uma forma de oração praticada desde o século XII. É sistematizada
em quatro passos:
Todos: Leitura, Meditação, Oração e Contemplação
Leitor 1: Sabemos que Deus sempre deseja falar conosco e nos escutar. E que a
oração é conversar com Ele, de coração para coração. Que a oração é dom (graça)
do Espírito Santo, e que também é um aprendizado. Rezando se aprende a rezar.
Leitor 2: Falar com Deus, tendo a sua Palavra como fonte, é a capacidade de
deixá-Lo falar em nós. Vamos fazer da leitura bíblica a nossa oração comunitária,
escutando o que o Senhor tem para nos falar. Por isso, neste momento de oração,
vamos estar de coração e ouvidos abertos e dizer como disse Samuel:
Todos: “Fala, Senhor, que teu servo escuta!” (1Sm 3,10);
Leitor 2: Vamos nos colocar na mesma atitude obediente de Maria:
Todos: “Faça-se em mim segundo a tua Palavra” (Lc1,38).
Dirigente: Agora, preparemos o nosso coração para a Leitura Orante da Palavra,
rezando:
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face
da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
1. Leitura. O que diz o texto? (Verdade)
Leia com atenção um trecho da Bíblia. Pode ser da liturgia do dia ou algum trecho que
você tenha escolhido para o seu momento de oração. O mais importante é procurar
descobrir os detalhes que estão naquela narrativa: quem são os personagens, a situação
vivida, qual foi a reação deles àquela Palavra ouvida. Busque entender o contexto. Leia e
releia, se for preciso.

Vamos ler atentamente o Evangelho do dia, Mt 18, 15-20
Leitor 1: “Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça
isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então
você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas
pessoas, para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: “Qualquer
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acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas
testemunhas.” Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte
tudo à igreja. E, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um
cobrador de impostos.
— Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o que vocês proibirem na terra será
proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu.
— E afirmo a vocês que isto também é verdade: todas as vezes que dois de vocês
que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai,
que está no céu. Porque, onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali
com eles.”
2. Meditação. O que Deus nos diz através desse texto? (Meditação)
Após ler com atenção, pense: O que essa Palavra diz pra mim? Em que ela
me tocou? Este é o momento de refletirmos sobre a Palavra. É momento de
entender que a Palavra de Deus foi escrita para você, de modo pessoal.
Vamos buscar o significado do que o Senhor quer falar com cada um de
nós.
Leitor 2: Jesus sabe que nem tudo são flores nas relações. No Evangelho de hoje,
mostra-nos um caminho que parte da conexão com Ele, com o seu amor, e não
parte das nossas carências. Às vezes, erramos. Os outros também erram. Ninguém
está isento de errar, pecar. Jesus ensina como tratar a pessoa que errou na
comunidade.
Todos: “Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça
isso em particular, só entre vocês dois.”
Leitor 3: Hoje em dia, o que mais vemos são indiretas nas redes sociais, quando
não, acusações e exposição pública das pessoas. Quando alguém nos ofende, é
como se quiséssemos disputar com ele as outras pessoas, ver quem fica com mais
gente do seu lado. Pura carência!
Leitor 1: Jesus aponta o caminho do diálogo fraterno, feito de respeito, sinceridade,
abertura, humildade e discrição. É chegar junto do outro. Mostrar-lhe o erro não
como quem aponta, acusa e julga, mas como quem está disposto, em primeiro lugar
a expor a própria fragilidade. As regras da “Conversa de Valor” criada pelo escritor
Roberto Adami Tranjan sintonizam com esse caminho e podem nos ajudar.
Todos:
V erdadeira
A ssertiva
L iteral
O portuna
R elevante
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Leitor 2: Verdadeira é a conversa em que expresso a própria verdade, sobretudo
os sentimentos gerados em mim pela atitude do outro. Não é dizer: “Você fez isso,
isso e isso!”, mas dizer: “Quando você falou tal coisa, eu me senti assim”; “quando
você fez tal gesto, provocou isto em mim”.
Leitor 3: Assertiva é a fala sobre um comportamento específico, e não sobre o ser
do outro. Não direi ao outro: “Você é assim”. Ao contrário, afirmarei: “Naquela
situação, você agiu assim”
Leitor 1: Literal também vai ao encontro da pontualidade, da especificidade, e não
do genérico. Em lugar de dizer “Você nunca faz tal coisa” ou “você sempre fala
isso”, direi: “No dia tal, você falou tal coisa que me magoou”.
Leitor 2: Oportuna é no momento adequado. A pior coisa costuma ser reagir
imediatamente, falar na hora da raiva. Costuma sair bem pouca fraterna uma fala
assim, provocando às vezes um rombo maior. No entanto, muitas vezes não
criamos a oportunidade, a ocasião de falar, próxima ao fato ocorrido. Quando
vemos, passaram-se meses, anos em que guardamos um rancor, e o outro nem se
lembra mais da situação.
Leitor 3: Relevante é a conversa boa para mim e para o outro. Os pontos
anteriores ajudam a ser boa para o outro porque, ao dar-lhe uma informação pontual
e objetiva, ele poderá fazer algo com ela (diferente de dizer “Você é assim”).
Expressar será bom para mim, para não guardar o que faz mal. No entanto, há algo
além que garantirá esses dois lados saudáveis: a intenção.
Dirigente: Antes de ter uma conversa com o irmão, preciso tê-la com o Senhor.
Colocar-me diante dele abrindo meu coração, expressando e deixando que Ele me
cure e me ajude a perdoar. A reconciliação dependerá do outro. O perdão está em
mim, independente do resultado da conversa com o outro, aliás, antes dele.
Depende só de mim perdoar, com a graça de Deus. E preciso pedi-la. E assim pedir
também a purificação das minhas intenções: que não sejam vingar-me do outro,
ofender-lhe pelo que me ofendeu, colocar-me superior a ele…. mas apenas trazer o
irmão de volta. “Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o
seu irmão.”
Leitor 1: Jesus passa para outros níveis. Penso, no entanto, que temos muito a
praticar neste primeiro, que já raramente vivemos. Apenas algumas palavras, por
isso, sobre os demais. Tratam-se de casos em que o outro está em erros que levam
a menos vida para si e/ou para os demais. Jesus diz para, após uma tentativa
frustrada de diálogo a sós, levar 2 ou 3 pessoas – aquelas experientes, pertinentes
ao assunto. De novo, a intenção não é dividir ou fofocar, e sim resgatar o outro. O
terceiro passo é falar com a comunidade.
Leitor 2: Na época em que o Evangelho de Mateus foi escrito, as comunidades
eram pequenas e íntimas, “tinham tudo em comum”, realidade um pouco diferente
da nossa. Podemos pensar, no entanto, em quais representantes da Igreja são
pertinentes a tratar do caso. Por fim, Jesus diz para ser tratado como um pagão
“...E, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão” .Nem este ponto significa
excluir o outro, mas considerá-lo como da multidão, necessitado de um novo
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processo de evangelização, uma experiência nova, “começar do começo”. Todos
merecem a chance de um recomeçar.
3. Oração. O que o texto me faz dizer a Deus? (Vida)
Quando você se colocar diante da Palavra, a oração virá
naturalmente. Aquilo que você pensou na meditação, deve se
transformar em súplica, em louvor ao Senhor. É o momento de
clamar a Deus para que você dê uma resposta concreta a Ele, com
a sua vida, por meio do ensinamento das Escrituras. Fale o que
você sente. Não se prenda a orações formuladas. Permita que o
Espírito Santo conduza esse momento.

Dirigente: A Palavra fala aos nossos sentimentos… ela faz brotar em nós uma
resposta de amor. Senhor, obrigado por sempre se preocupar conosco, mesmo em
nossas fragilidades.
Todos: Agradeçamos ao Senhor seu amor e sua misericórdia para conosco e por ter
nos ensinado a perdoar. Entreguemos a Ele as pessoas que sofrem a dor da falta do
perdão e da reconciliação.

Leitor 1: Peçamos ao Pai pelas nossas relações em família, em comunidade e em
sociedade, para que sejam mais de acordo com o amor que Seu Filho nos propõe.
Peçamos ainda: “Senhor, concede-nos um coração aberto à tua graça e ensina-nos a
perdoar a quem ainda não amamos com verdadeiro amor fraterno”.

4. Contemplação. O que o texto faz em mim? (Vida e missão)
Depois que você fala, é momento de ouvir ao Senhor. Fique em
silêncio, em paz. Ele dará a resposta aos seus questionamentos.
Permita que o Espírito Santo de Deus te conduza neste momento
de contemplação, sinta a presença d’Ele contigo e permaneça na
presença d’Ele.

Dirigente: Qual convite a Palavra lhe faz? Como você vive o perdão e a
reconciliação? Você recorda alguma experiência em que foi perdoado(a) e perdoou?
O que o(a) motiva a buscar a reconciliação com quem o(a) ofendeu e com quem foi
ofendido(a) por você?
Todos: Na certeza de que Deus sempre nos dá chance de um recomeçar, nasce em

mim o desejo de viver como Jesus viveu. De perdoar e de buscar o perdão, e que
eu não me esqueça de o quanto é importante perdoar a si mesmo. Colocar-me
diante de Deus abrindo meu coração, expressando e deixando que Ele me cure e
me ajude a perdoar. A reconciliação dependerá do outro. O perdão está em mim.
5. O que o texto me faz agir?
De que forma a Palavra de Deus estará presente na minha vida, neste dia?
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O que você deseja colocar em prática segundo os ensinamentos de Jesus?
Dirigente: Terminemos nossa oração agradecendo pelo Senhor fazer-se presente
quando nos reunimos em seu nome, e pelo poder que nos dá de ligar, de conectar
as pessoas com Ele. Peçamos-lhe a graça de bem viver esse dom e, a partir dele,
pôr em prática o diálogo e o amor fraterno.
Bênção
Todos:
- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
- Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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QUINTA FEIRA
HORA SANTA EM FAMÍLIA
PARA QUE SEJA BERÇO DAS VOCAÇÕES
Dirigente 1: Queridas famílias aqui presentes! Prezados pais e mães, jovens,
idosos, viúvos e viúvas, crianças! Este é um momento especial! Nos reunimos para
louvarmos a Jesus Cristo pela comunhão e unidade entre as pastorais e
movimentos em favor da evangelização das famílias. E pedir por aqueles que
sofrem pela falta de fé, de esperança e de paz.
INTRODUÇÃO:
Canto para exposição do Santíssimo Sacramento:
NA PRESENÇA DA TRINDADE SANTA:
Dirigente 2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. (pode ser cantado)
Todos: Amém
Dirigente 2: Graças e louvores sejam dados a todo o momento! (3 vezes)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
1º MOMENTO:
A FAMÍLIA DIANTE DO DEUS DE MISERICÓRDIA:
Dirigente 1: Senhor Jesus, nossas famílias se reúnem neste lugar sagrado, para
rendermos a ti, nosso Deus e Salvador, nosso louvor, adoração, súplica e ação de
graças por todos os dons que Teu amor nos presenteia! Colocamos aqui, junto do
Senhor, nossas famílias machucadas pelo reveses da vida, marcadas com o peso
de seus pecados, bem como inundadas por Seu amor, cheias de Ti em cada dia,
perdoadas e abraçadas por teu sacratíssimo coração.
Todos: Senhor, como é bom estarmos aqui diante de Ti! Tua presença entre nós,
no Santíssimo Sacramento, é fonte de paz, de alegria e de esperança! Nós vos
pedimos, Senhor, ajudai-nos, pela Sua Santa presença entre nós, que coloquemos
nós e nossas famílias a serviço do teu reino.
Canto: (escolher)
NOSSA ESCUTA:
Dirigente 2: “O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor
fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, esforçando-se em atenções
recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao
Senhor; alegres na Esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração". (Rm
12, 9-12)
NOSSA RESPOSTA:
Leitor 1: Coração misericordioso de Jesus, que possamos levar o Senhor e o
Espírito Santo a cada pessoa da nossa família, para que, assim, eu e minha casa
possamos servir ao Senhor.
Todos: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”!
Leitor 2: Coração misericordioso de Jesus, precisamos colaborar para a salvação
de cada um dos nossos. Nossa luta não é contra as forças humanas, mas contra o
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próprio inimigo, pois ele sabe como trabalhar os ressentimentos dos filhos e
transformá-los em revolta.
Todos: Jesus, junto de ti buscamos o conforto para os nossos corações.
Leitor 3: Coração misericordioso de Jesus, alarga nossos corações para que
nossas famílias sejam sempre mais fiéis à missão de darem testemunho de seu
Amor ao mundo
Todos: Jesus Cristo, encontrá-Lo é nossa alegria. Anunciá-Lo é nossa missão.
Leitor 2: Coração misericordioso de Jesus, coloque em nossas famílias, a coragem
necessária para nunca desistirem de praticarem a caridade e a misericórdia.
Todos: Viu. Sentiu compaixão e cuidou dele.
Leitor 4: Coração misericordioso de Jesus, a vontade do Senhor é a santificação de
nossas famílias. A nossa casa é santa porque proveio do Senhor. Mesmo com todos
os problemas, foi Deus quem quis. A nossa família não é simplesmente humana.
Ela é vontade de Deus.
Todos: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”.
NOSSO SILÊNCIO:
Dirigente 1: Hoje somos convidados a estar com Jesus, a fazer-lhe companhia por
essa hora. Reunidos para este momento de oração e adoração do Cristo presente
no Sacramento Eucarístico, deixemos ressoar em nós a bondade misericordiosa de
Deus. Adoremos, em silêncio, o nosso Deus. (breve pausa para adoração pessoal
diante do Santíssimo Sacramento)
Dirigente 2: Adorar-Vos, Senhor, significa dar o verdadeiro sentido à existência.
Quero viver para prestar-Vos eterna homenagem. Por isso, exclamo como Isaías:
“Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o Céu e a Terra proclamam vossa
Glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas
alturas”.
NOSSA ORAÇÃO:
Dirigente 1: Façamos, juntos, nossa oração diante do Senhor:
Todos: Senhor Deus, escutai propício as nossas súplicas e perdoai os nossos
pecados, dando-nos, ao mesmo tempo, o perdão e a paz. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. (Missal Romano, p. 932)
Todos: Pai Nosso, 03 Ave-Maria, Graças e louvores..., Glória
2º MOMENTO:
A FAMÍLIA DIANTE DO MISTÉRIO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO:
Dirigente 2: Obrigado, Senhor, por estar conosco, e por tua presença amorosa!
Obrigado por tua graça que dá sabor e sentido ao nosso viver. Todo o meu ser te
deseja, Senhor! Confesso que tenho sede de Ti, tenho grande vontade de estar
mais vezes contigo, desejo muito te escutar, me deixar conduzir por Tua graça, ser
solidário como esse Teu jeito criativo de marcar presença.
Todos: Nós vos pedimos Senhor, colocai em nossa voz, palavras de gratidão e de
louvor verdadeiros, por tudo o que fizestes em nossas vidas e na vida de nossas
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famílias; queremos vos louvar, Senhor, principalmente pela presença amorosa do
Senhor, através do Santíssimo Sacramento.
Canto:
Senhor, eu sei que é teu este lugar
Todos querem te adorar, toma tua direção
Sim, oh vem, oh Santo Espírito os espaços, preencher
Reverência à Tua voz, vamos fazer
Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim
O Teu poder teu povo sentirá
Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui
Reina, Senhor, neste lugar
Visita a cada irmão, oh meu Senhor
Dá-lhe paz interior
E razões pra Te louvar
Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor
Glorifica o Teu nome, oh meu Senhor
Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim
O Teu poder teu povo sentirá
Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui
Reina, Senhor, neste lugar
NOSSA ESCUTA:
Dirigente 1: Senhor Jesus, Tu que viveste numa família, conheces todas as lutas e
dificuldades por que passam as famílias. Sabes também de nossos sonhos e
anseios, de nossos desejos e expectativas! Por isso, com muita confiança queremos
entregar-Te os cuidados por nossas famílias, pedindo que se tornem um reflexo da
Sagrada Família de Nazaré!
NOSSA RESPOSTA:
Leitor 4: Damos graças, Senhor, porque por Ti procede toda a paternidade no
céu e na terra. Fazei que cada família humana sobre a terra se converta, por meio
de teu filho, Jesus Cristo, fonte de caridade divina, em verdadeiro Santuário da vida
e do amor para as gerações que sempre se renovam!
Todos:

Ilumina, Ilumina
Nossos pais, nossos filhos e filhas!
Ilumina, Ilumina
Cada passo das nossas famílias!

Leitor 1: Damos graças, Senhor, porque Tua graça guia os pensamentos e as obras
dos esposos, para o bem de suas famílias e de todas as famílias do mundo!
Todos:

Ilumina, Ilumina
Nossos pais, nossos filhos e filhas!
Ilumina, Ilumina
Cada passo das nossas famílias!

Dirigente 2: Damos graças, Senhor, porque o amor reafirmado pela graça do
sacramento do matrimônio se revele mais forte que qualquer debilidade e qualquer
crise pelas quais passam nossas famílias.
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Canto: Salmo do Matrimônio
Padre Joãozinho
O amor jamais acabará
1. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor
Esta casa vai ser linda se Deus for o construtor
2. Não será um palacete nem será uma mansão
Esta casa pequenina é o vosso coração
3. O tijolo paciente, o cimento da união
A família construindo o alicerce deste chão
NOSSO SILÊNCIO:
Dirigente 1: "A família cristã tem hoje, mais que nunca, uma missão nobilíssima e
iniludível, como é transmitir a fé, que implica a entrega a Jesus, morto e
ressuscitado, e a inserção na comunidade eclesial. Os pais são os primeiros
evangelizadores dos filhos, dom precioso do Criador (Cf. GS 50), começando pelo
ensinamento das primeiras orações. Assim se vai construindo um universo moral
enraizado na vontade de Deus, no qual o filho cresce nos valores humanos e
cristãos que dão pleno sentido à vida". (Carta do Papa Bento XVI por ocasião do
Encontro Mundial das Famílias 2006)
(Breve pausa, silenciosa, para adoração pessoal diante do Santíssimo)
Dirigente 2: Transbordando de alegria, nós nos unimos aos anjos e santos, para
celebrar a vossa glória, cantando:
Todos: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o Céu e a Terra
proclamam vossa Glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas”.
NOSSA ORAÇÃO:
Dirigente 2: Façamos juntos nossa oração, diante do Senhor:
Todos: Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos fonte de tudo o que
temos e somos; ensinai-nos a reconhecer vossos imensos benefícios e amar-vos de
todo o coração e com todas as forças. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. (Missal Romano, p. 931)
Todos: Pai Nosso, 3 Ave-Marias
Dirigente 1: Graças e louvores sejam dados a todo momento! (3 vezes)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!
Dirigente 1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
Todos: Como era no princípio ....
3º MOMENTO:
A FAMÍLIA DIANTE DOS COMPROMISSOS COM A COMUNIDADE E COM A
SOCIEDADE
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Dirigente 2: Nós sabemos, Senhor, que cristãos verdadeiros buscam ação para
dinamizar o Seu reino aqui, entre nós. Neste momento queremos nos colocar diante
do Vosso Mistério, para que nos anime a trabalhar como o bom samaritano que
ajudou o irmão sem preconceito, sem esperar nada em troca; como Cirineu que o
ajudou a levar a sua cruz; como Santa Irmã Dulce que, na sua fragilidade, amou a
cada um dos irmãos, sendo o doce rosto de Jesus em meio a tanta dureza da vida.
Que sejamos teus discípulos missionários para renovar a nossa comunidade.
Todos: Nós pedimos Senhor: Ajude-nos, pela Sua presença Santa entre nós, a
colocarmos em prática os anseios de nossa Igreja Diocesana e que nossas famílias
sejam evangelizadoras de outras famílias.
Canto:
CELEBREMOS COM ALEGRIA NOSSO ENCONTRO
1. Celebremos com alegria nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de
união.
É o caminho que nos leva para a vida. A verdade que nos traz libertação.
Refrão: Formamos a igreja viva, que caminha para o Reino do Senhor.
Vivendo em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor.
2. Vamos juntos construir fraternidade. Trabalhando pela paz universal.
Ser semente de uma nova sociedade. Gente unida para combater o mal
3. Jesus Cristo realiza a unidade. E não quer que nós vivamos separados.
Na união teremos força pra vencer. E ajudar o nosso irmão desamparado.
NOSSA ESCUTA:
Dirigente 1: "Todos os membros da família, cada um segundo o dom que lhe é
peculiar, possuem a graça e a responsabilidade de construir, dia após dia, a
comunhão de pessoas, fazendo da família uma “escola de humanismo mais
completo e mais rico”: é o que vemos surgir com o cuidado e o amor para com os
pequenos, os doentes e os anciãos; com o serviço recíproco de todos os dias; com
a co-participação nos bens, nas alegrias e nos sofrimentos". (FAMILIARIS
CONSORTIO, 21)

NOSSA RESPOSTA:
Leitor 3: Queremos, Senhor, pedir a coragem necessária para tornarmos, nós e
nossas famílias, verdadeiros evangelizadores na Diocese de Luz.
Todos: Dai-nos a graça de caminhar na luz, vivendo da comunhão e para a
comunhão.
Leitor 2: Queremos, Senhor, conhecer e colocar em prática, de coração aberto, a
Pastoral Familiar de nossa comunidade paroquial como prioridade de nosso serviçodoação.
Todos: Queremos transformar nossa Paróquia numa rede de solidariedade e de
amor.
Leitor 1: Queremos, Senhor, pedir por todos os que se empenham para que a
evangelização continue acontecendo em nossa Diocese. De modo especial, Senhor,
pedimos pela Pastoral Familiar, para que nunca desanime em sua missão de
promover a Família.
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Todos: Dai-nos a graça de caminhar na luz, vivendo da comunhão e para a
comunhão.
Leitor 4: “Queremos, Senhor, confiar que sua Graça ajude a transformar cada
família em um ambiente propício para o crescimento dos valores da Justiça, da Paz,
da Honestidade, da Bondade, enfim, os valores do Evangelho.
Todos: queremos transformar nossas famílias numa rede de solidariedade e
de amor.
NOSSO SILÊNCIO:
Dirigente 2: Cada um, com os olhos e o coração fixos em Jesus Caminho, Verdade
e Vida, presente no Santíssimo Sacramento, adoremos, em silêncio, o nosso Deus.
Coloquemo-nos diante de Jesus Sacramento como quem deseja servir e não ser
servido, meditando em silêncio: "Eu vos escolhi para irdes e produzirdes muitos
frutos!”
(Breve pausa, silenciosa, para adoração pessoal diante do Santíssimo Sacramento)
Dirigente 1: Adorar-Vos, Senhor, significa dar o verdadeiro sentido à existência.
Quero viver para prestar-Vos eterna homenagem. Por isso exclamo como Isaías:
“Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o Céu e a Terra proclamam vossa
Glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas
alturas”.
NOSSA ORAÇÃO:
Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da salvação para todas as
nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos tempos.
Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência de que são chamados a
trabalhar pela salvação da humanidade até que de todos os povos surja e cresça,
para Vós, uma só família e um só povo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém (Missal Romano, p. 903)
Todos: Pai Nosso, 3 Ave-Marias.
Dirigente 2: Graças e louvores sejam dados a todo o momento! (3 vezes)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento...
Dirigente 2: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Todos: Como era no
princípio...
4°. MOMENTO:
A FAMÍLIA DIANTE DO COMPROMISSO DE PROMOVER A PAZ TENDO A
FAMÍLIA DE NAZARÉ COMO GUIA
Leitor 1: Senhor, concedei a mim e à minha família, a graça de Vos buscar antes de
todas as coisas, pois somente assim poderemos viver em unidade.
Todos: Jesus Cristo, encontrá-Lo é a nossa alegria. Anunciá-Lo é nossa missão
Leitor 2: Vinde com Vosso Espírito sobre meu lar e removei os problemas que em
nós existam: males do corpo, da alma, do espírito, do coração. Que ajamos como se
tudo dependesse de nós, mas certos de que somente por Vossa graça poderemos,
mesmo em meio a sofrimentos, permanecer na Vossa Paz.
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Leitor 3: Que sejamos profundamente amigos, ajudemo-nos mutuamente a crescer
na prática da fé e reavivamos sempre mais o amor que selamos diante de Vós, num
compromisso sagrado e para sempre.
Todos: Nós vos pedimos, Senhor: fazei de nós e de nossas famílias instrumentos
verdadeiros de paz para o mundo e não nos deixeis desanimar nesta busca pela
paz.
Canto: (SOBRE A PAZ – ESCOLHER) Cristo, quero ser instrumento de tua paz e
do teu infinito amor.
NOSSA ESCUTA:
Dirigente 1: "A vós, porém, que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e
fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por
aqueles que vos caluniam. (...) Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda
sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande.
Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso também para com os ingratos e
maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso". (Lc 6, 27-28.35-36)
NOSSA RESPOSTA:
Leitor 4: Santíssima Virgem Maria, peço humildemente, que cuide de nossas
famílias brasileiras. Proteja, ilumine e conduza cada família a Jesus teu amado filho.
Que em nossos lares haja paz, amor e fé. Mesmo nas provações, possamos estar
firmes em Deus. Como zelastes pela família de Nazaré, zele pela nossa. Amém.
Todos: Senhor, fortalecei-nos no Vosso amor e no amor de Maria
Leitor 1: A Santíssima Virgem nos diz: “Quero entrar nas famílias pra vos tornar
santos, para levar a perfeição do amor, ficar convosco para vos tornar mais fecunda
e forte a vossa unidade familiar. Eu sou Mãe e rainha das famílias. Eu olho com
amor as famílias que se consagraram a mim.” (Livro aos sacerdotes, filhos
prediletos de Nossa Senhora – Movimento Sacerdotal Mariano Pe Stefano Gobbi:
24ª edição página 631).
Todos: Fica conosco, Mãe Santíssima.
Leitor 3: Nestes tempos difíceis, a família está sendo alvo do inimigo, porque é um
verdadeiro santuário de vida. Eis nosso pronto refúgio: a Sagrada Família. Temos
São José, casto servo de Deus, esposo fiel de Maria. Também foi exemplo de pai,
verdadeiro protetor da família.
Todos: Senhor, sede nosso auxílio e refúgio.
NOSSO SILÊNCIO:
Dirigente 2: Com os olhos fixos e o coração aberto, voltados para Jesus, nosso
Senhor e Rei, junto de Maria, nossa santíssima Mãe, adoremos, em silêncio, o
nosso Deus. Apresentemo-nos diante do Senhor da paz, apresentemos nossas
famílias ao Senhor da paz. (Breve pausa, silenciosa, para adoração pessoal do
Santíssimo Sacramento)
Dirigente 1: Adorar-Vos, Senhor, significa dar o verdadeiro sentido à existência.
Quero viver para prestar-Vos eterna homenagem. Por exclamo como Isaías:
Todos: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o Céu e a Terra
proclamam vossa Glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas”.
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NOSSA ORAÇÃO:
Dirigente 1: Façamos juntos nossa oração diante do Senhor.
Todos: Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Filho de Deus vivo: eu vos adoro, louvo e
bendigo, glorifico e engrandeço, de todo o meu coração. Confesso e creio, com
inteira e viva fé, que estais nesse Diviníssimo Sacramento, verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem, encerrado dum modo altíssimo e maravilhoso. Concedei
Senhor, que nossas famílias sejam cada vez mais unidas, amando-Vos acima de
todas as coisas, amando-nos conforme o pedido do Senhor e assim, por sua graça
e misericórdia, sejamos uma casa que sirva ao Senhor, nosso único e verdadeiro
Deus.
Todos: Pai Nosso, 03 Ave-Maria
Dirigente 2: Graças e louvores sejam dados a todo o momento! (3 vezes)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento...
Dirigente 2: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Todos: Como era no
princípio...
CONCLUSÃO:
Benção do SS. Sacramento
Tão sublime sacramento vamos todos adorar,
pois um novo testamento vem o antigo suplantar!
Seja a fé nosso argumento se o sentido nos faltar.
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador,
e Igual honra tributemos ao Espírito de amor.
Nossos hinos cantaremos chegue aos céus nosso louvor.
Amém! Amém!
Celebrante: Do céu lhes destes o pão.
Todos: Que contém todo o sabor.
Celebrante – Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos
deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o
mistério do Vosso Corpo e do Vosso Sangue, que possamos colher continuamente
os frutos de Vossa Redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.
Canto: (“Tão sublime sacramento...”)
OREMOS:
Todos: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável Sacramento, nos deixastes o
memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor, os mistérios do
vosso corpo e do vosso sangue; que possamos colher continuamente os frutos da
vossa redenção. Vós que viveis e reinais para sempre com o Pai, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
LOUVORES: (Depois da bênção)
Bendito seja Deus
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Bendito seja seu santo nome
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem
Bendito seja o nome de Jesus
Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração
Bendito seja o seu preciosíssimo Sangue
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima
Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição
Bendita seja a sua gloriosa Assunção
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo
Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos.
Oração
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe Santos pastores e dignos
Ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa; sobre o
nosso Bispo, os Padres, os religiosos, os leigos e sobre todos os Agentes de
Pastoral; sobre os que governam o Município, o Estado e a Nação, para que sirvam
com justiça. Derramai, também, vossas bênçãos sobre cada um de nós e sobre as
pessoas por quem devemos rezar ou que se recomendaram às nossas orações.
Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório; dai-lhes
Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.
ORAÇÃO PELA IGREJA, PELO SANTO PADRE E PELA PÁTRIA
Deus e Senhor nosso, protegei a Vossa Igreja, dai-Lhe santos Pastores e dignos
Ministros. Derramai Vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o
nosso Bispo, sobre o nosso Pároco, sobre todo o Clero, sobre o chefe da Nação e
do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem
com justiça! Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa!
Favorecei, com os efeitos contínuos de Vossa bondade, o Brasil, este Bispado, a
Paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas
por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no Purgatório. Dai-lhes,
Senhor, o descanso e a luz eterna!
Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai.
ORAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2020
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe
confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração
acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para
ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e
marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado

Diocese de Luz - MG

32
1

fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos
palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no
amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que,
compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de
Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom
do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém! (Pe.
Patriky Samuel Batista - Secretário para Campanhas da CNBB)
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SEXTA FEIRA
VIA LUCIS
SEMANA DA FAMÍLIA E DA VIDA
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. (Josué 24, 15)
Sugestões para a Pastoral Familiar na preparação da Via Lucis da Semana da Família:


Providenciar para a celebração: os subsídios da Semana da Família conforme o
número de participantes, o Círio Pascal, o crucifixo com um pano branco nos
braços da cruz, a Bíblia e os quatorze cartazes com as estações da Via Lucis;



Observando critérios, relacionar as quatorze famílias que receberão a
comunidade para rezar cada estação da Via Lucis e comunicar-lhes a estação, a
data e horário com antecedência necessários para prepararem o Encontro. Pedir
que preparem um pequeno altar (próximo à parede onde será afixado o cartaz
com a estação) onde será exposto o Crucifixo, o Círio Pascal, a Bíblia.



Preparar os animadores e os proclamadores da Palavra de cada estação com
antecedência suficiente para que meditem e incorporem a mensagem a ser
transmitida com sua leitura/proclamação;



Preparar com a Equipe de Canto as músicas que animarão a celebração.

VIA LUCIS
Leitor 1: Sejam bem vindos! É com muito amor que eu e minha família recebemos
cada um de vocês.
Dirigente: Iniciemos invocando a Santíssima Trindade, cantando:
Canto: Em nome do Pai...
Dirigente: “A ressurreição de Jesus Cristo é o evento central de nossa fé,
passamos das trevas à luz da graça”. (Col 1, 13)
Todos: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa
fé”. (1 Cor 15, 14) “Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos
viverão”. (1 Cor 15, 22)
Dirigente: “Para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e ao próximo”. (Lc 10, 2728). Amamos o próximo quando levamos a ele o Evangelho do Ressuscitado que
liberta de toda forma de escravidão, que traz a dignidade e a alegria aos filhos de
Deus.
Todos: “Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor: comportai-vos como
verdadeiras luzes”. (Efe 5, 8)
Leitor 1: “A comunidade eclesial missionária acontece de fato nos lares e grupos
da família que se tornam núcleos comunitários, onde a Igreja se reúne para meditar
a Palavra, rezar, partilhar o pão e a vida” (DGAE 138-140).
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PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS RESSUSCITOU
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (MT 28, 1-7)
Canto: 01 – Ressuscitou - Pe. Jonas Abib
Ressuscitou (3X) Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Ressuscitou
Dirigente: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! O que preciso fazer para
ser salvo? A esta pergunta respondeu São Paulo: “Crê no Senhor Jesus e serás
salvo, tu e tua família”. (At 16, 30-31). No Antigo Testamento Josué, sucessor de
Moisés, à frente dos israelitas rumo à Terra Prometida, movido de gratidão ao
Senhor, que havia honrado a aliança com seu povo, libertando-o da escravidão do
Egito, ante o culto das pessoas a deuses pagãos, fez a sua escolha: “Eu e minha
casa serviremos ao Senhor”.(Js 24,1) A quem você e sua família querem servir?
Todos: Hoje também há vários deuses pagãos que são idolatrados: são as
celebridades da televisão e das redes sociais, são as glórias terrenas do ter bens
materiais alimentadas pelo consumismo, é a busca pelo prazer como único
propósito da vida. As pessoas estão distantes de si mesmas, distraídas em meio a
tantas diversões tecnológicas, a tantos prazeres e barulhos.
Leitor 1: Jesus Ressuscitado, eis-nos aqui! Eu e minha família renunciamos ao
culto de ídolos, ao consumismo, ao hedonismo, queremos manter nossos corações
e nossas mentes centrados em Deus. Jesus, ajuda-nos a viver com simplicidade,
valorizando o que é verdadeiramente mais importante na vida: a bondade e
misericórdia para com o próximo.
Todos: “Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde
Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoais-vos às coisas lá de cima, e não às
da terra”. (Cl 3, 1-2). Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Canto: - Eu e minha casa serviremos ao Senhor - Pe. Jonas Abib
Deus não quer nos condenar
Quer de nós uma decisão
Para o nosso bem: Para nos salvar
Pergunta hoje então:
A quem você quer servir?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor (bis)
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
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SEGUNDA ESTAÇÃO: OS DISCÍPULOS ENCONTRARAM O SEPULCRO VAZIO
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Jo 20, 3-10)
Canto: Porque Ele vive (Pe. Zeca)
Porque ele vive
Eu posso crer no amanhã
Porque ele vive
Temor não há
Mas eu bem sei
Que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus
Que vivo está
Dirigente: O sepulcro está vazio, o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus
ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Neste ano de dois mil e vinte há muitas
pessoas visitando o túmulo de seus entes queridos, muitas vítimas do corona vírus.
Muitas dessas pessoas não aceitam a morte e se encontram sem esperança.
Todos: Oh Espírito Santo, ilumina-nos para que nós sejamos capazes de levar a
essas pessoas, que sofrem tamanha dor, a Boa Nova de Jesus Ressuscitado que
venceu a morte e, em sua infinita misericórdia, ressuscitará os fiéis mortos.
Leitor 1: Jesus Ressuscitado, eis-nos aqui! Eu e minha família queremos ser
anunciadores do vosso amor: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim, ainda que esteja morto, viverá. (Jo 11, 25).
Todos: “(...) O Reino de Deus germina em meio ao mundo tumultuado até o triunfo
do amor de Cristo sobre os mecanismos de morte. Os cristãos são testemunhas de
Cristo Ressuscitado num mundo carente de sentido e de ética. (DGAE, 121, 123).
Canto: Quero ouvir teu apelo -Irmã Miria kolling
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e responder
Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor
E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor
Pois disponível estou para servir-te, Senhor
Dia a dia, tua graça me dás; nela se apoia o meu caminhar
Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?
E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor
Pois disponível estou para servir-te, Senhor
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
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Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS APARECE A MARIA MADALENA
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Jo 20, 11-18)
Canto: O Senhor ressurgiu
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia!
Imolado por nós, aleluia, aleluia!
É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia!
Dirigente: No Evangelho de São João vemos que Maria Madalena, entre lágrimas,
procurava por Jesus no sepulcro. Jesus foi ao Encontro de Maria Madalena. Jesus
vem ao nosso encontro quando buscamos por Ele. Ocorre que, muitas vezes, ao
invés de nós buscarmos o encontro com o Ressuscitado, preferimos viver
procurando nas redes sociais por fotos do Instagram, publicações do Facebook,
mensagens do WhatsApp. E, à medida que nós nos distanciamos de Deus, de nós
mesmos, de nossas famílias, do nosso próximo, corremos o risco de acabar
perdendo o sentido da nossa vida.
Todos: (...)A falta de sentido para a vida é fonte de grande sofrimento. O vazio
tende a colocar também os cristãos nesta crise de sentido que gera cansaço,
depressão, pânico, transtorno de personalidade e até suicídio. (DGAE, 110)
Leitor 1: O sentido de nossa vida está em Jesus Ressuscitado. Jesus
Ressuscitado, eis-nos aqui! Queremos ser testemunhas da felicidade que há ao
fazermos a experiência do Encontro com o Senhor, como fez Maria Madalena.
Todos: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se
encontram com Jesus”. (Papa Francisco, Evangelii Gaudium)
Canto: Canção da alegria - Padre Zezinho
Vou cantando na alegria de viver,
a canção que toda gente vai aprender.
A canção de paz que não tem dor,
a canção de paz que traz o amor.
A canção do amor que assim me diz:
"Não há nada que possa tornar infeliz."
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
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QUARTA ESTAÇÃO: JESUS CAMINHA COM OS DISCÍPULOS DE EMAÚS
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Lc 24, 13-27)
Canto: Fica conosco, Senhor - Pe. João Carlos
Fica conosco, Senhor!
É tarde e a noite já vem!
Fica conosco Senhor
Somos teus seguidores também
Dirigente: Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus enquanto Ele
caminhava com eles pelo caminho. Assim, como às vezes acontece conosco, por
estarmos mergulhados na nossa tristeza, ficamos cegos e não enxergamos quem
caminha ao nosso lado nesta vida. Jesus espera que abramos nosso coração e Lhe
convidemos: Fica conosco, Senhor! Então Ele dirá: “Eis que estou à porta e bato: se
alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu
com ele e ele comigo”. (Ap 3,20)
Todos: Jesus ensina então aos discípulos o valor das Escrituras Sagradas,
explicando-lhes muitas das passagens que fazia referência ao Messias. “Não basta
ler e estudar a Sagrada Escritura: é preciso intimidade com Cristo pela oração. (...)”
(DGAE 90-92).”
Leitor 1: Jesus Ressuscitado, eis-nos aqui! Eu e minha família queremos valorizar
mais a Bíblia.” (...)Meio privilegiado de contato com o Deus da Palavra é a Leitura
Orante, sobretudo no processo de Iniciação da Vida Cristã. Ela é alimento que entra
pela mente, toca o coração, nutre o espírito, transforma a vida comunitária,
missionária e ecumênica. (DGAE, 146-149).
Todos: “A palavra de Deus nos faz enxergar em cada irmão sofredor, o Cristo que
sofre. (DGAE 177).
Dirigente: O encontro com o Ressuscitado deve levar os cristãos ao cuidado com
as pessoas da família, da comunidade, da sociedade, do mundo. Como nos
convocou a Campanha da Fraternidade de dois mil e vinte, o cristão é chamado a
seguir o exemplo de Jesus, o Bom Samaritano que “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele”. Quem enxerga Jesus na pessoa do próximo cuida das pessoas íntimas ou
desconhecidas que se encontram necessitadas, como tão bem fizeram São
Francisco de Assis, São Vicente, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos
pobres.
Canto: Tua palavra é lâmpada para os meus pés
Lâmpada para meus pés, senhor,
luz para o meu caminho.
Lâmpada para os meus tua palavra é lâmpada para meus pés senhor,
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pés, senhor,
luz para o meu caminho. (bis)
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
QUINTA ESTAÇÃO: OS DISCÍPULOS RECONHECEM O MESTRE AO PARTIR O
PÃO
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Lc 24, 28-32)
Canto: O pão da vida
O pão da vida
A comunhão nos une a Cristo e aos irmãos
E nos ensina a abrir as mãos para partir
Repartir o pão
Dirigente: Os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando o Mestre
abençoou e partiu o pão. Os gestos de partilha de Jesus o identifica. A Palavra faz
arder nossos corações, a Eucaristia abre os nossos olhos, e o Espírito nos anima
para a Missão. Nós cristãos também devemos ser identificados no mundo como
quem sabe realizar o gesto da partilha do pão com alegria. Oferecer o pão é mais
que partilhar comida, é dar-se a si mesmo, é colocar os dons e carismas a serviço
do próximo, da comunidade.
Todos: O mundo da grande cidade é local da individualidade: de um lado a pessoa
possui uma dignidade irrenunciável e insubstituível; por outro, há o enfraquecimento
do convívio, da comunhão: individualismo. O outro tem valor se é útil. (DGAE 49).
Leitor 1: Jesus Ressuscitado, eis-nos aqui! Eu e minha família queremos servir ao
Senhor. Como discípulos seus, Jesus, e seguindo os seus ensinamentos,
queremos acolher e socorrer os pobres na pessoa dos doentes, dos presos, dos
oprimidos, dos marginalizados, dos humilhados e vítimas de violência, dos
refugiados. Eles têm fome do pão do amor, da paz, da igualdade, da dignidade, da
libertação. Queremos ser o canal da bondade e da misericórdia de Deus para
nossos irmãos mais necessitados. “Promover a paz, superando a violência em todas
as suas formas, apoiando a justiça restaurativa”. (DGAE 183)
Todos: “A experiência desse amor gratuito gera fraternidade – comunidade de fé e
partilha de vida em estado permanente de missão (oferecer misericórdia)”. (DGAE,
17-18).
Canto: Os cristãos tinham tudo em comum - Dom Carlos Alberto Navarro
Os cristãos tinham tudo em comum:
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dividiam seus bens com alegria.
Deus espera que os dons de cada um,
Se repartam com amor no dia a dia
Deus espera que os dons de cada um,
se repartam com amor no dia a dia.
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
SEXTA ESTAÇÃO: JESUS RESSUSCITADO APARECE AOS ONZE
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Lc 24, 36-43)
Canto: Jesus Cristo, nossa Páscoa - Irmã Míria Kolling
Jesus Cristo, nossa Páscoa,
ressuscitou e hoje vive.
Celebremos, pois a sua festa
na alegria da fraternidade.
Jesus Cristo está vivo, entre nós!
Aleluia, aleluia! (Bis)
Dirigente: Jesus é o Príncipe da Paz. Ao nascer, os anjos proclamaram o seu
louvor: “Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da
benevolência (divina)”. (Lc 2, 14). Ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e
lhes confirma a paz: “A paz esteja convosco”. (Lc 24, 36).
Todos: “O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não
devemos resignar-nos com nada de menos.” (Papa Francisco em 11/11/2019).
Todos querem a paz, mas não sabem onde encontrar a paz verdadeira.
Dirigente: A paz que o mundo dá é passageira. Quem tem dinheiro, se sente bem
sucedido na profissão, está gozando de harmonia no lar pode ter paz. Mas essa paz
depende das circunstâncias, nos revezes da vida, se pode perder os bens, o
trabalho e problemas na família podem surgir. Somente quem tem o Ressuscitado
como Senhor poderá superar os problemas humanos sem perder a paz.
Leitor 1: Jesus Ressuscitado é a nossa paz verdadeira, é a paz plena, a paz da
participação na vida eterna com Deus Pai no Espírito Santo. Jesus, eis-nos aqui! Eu
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e minha família queremos servir-Te. Como o Senhor fez com os apóstolos, livra-nos
do desânimo, encoraja-nos para a missão, aumenta a nossa fé e nos faz
promotores da verdadeira paz. Amém.
Todos: “É nossa vocação anunciar a Palavra como missionários para promover a
paz, superar a violência, construir pontes em lugar de muros, oferecer a misericórdia
de Jesus e reacender a luz da esperança para vencer o desânimo e as
indiferenças”. (DGAE- 2019 – 2023)
Canto: A paz esteja convosco
Paz esteja convosco
Esteja convosco e
A paz esteja convosco
A paz de cristo, cristo,
Cristo nossa paz
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
SÉTIMA ESTAÇÃO: JESUS DÁ AOS DISCÍPULOS O PODER DE PERDOAR OS
PECADOS
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Jo 20, 19-23
Canto: Por sua morte (Jesus Ressuscitou)
Meu coração me diz: "O amor me amou / E se entregou por mim,/ Jesus
ressuscitou!/ Passou a escuridão,/ O sol nasceu; a vida triunfou/ Jesus ressuscitou!”
Dirigente: Jesus Ressuscitado deu autoridade aos seus discípulos para perdoar
em seu Nome. Em nossa fragilidade humana, às vezes nos inclinamos para o mal e
nos distanciamos do amor de Deus. O pecado é uma ofensa à Deus. Portanto, quão
belo e sublime é o presente que Jesus nos deixou: o Sacramento da Reconciliação.
Todos: Ao confiar o ministério da reconciliação a seus apóstolos, ministério hoje
exercido pelos ministros ordenados (padres, bispos), Jesus fez deles instrumentos
da misericórdia e da Justiça de Deus.
Leitor 1: Jesus Ressuscitado, eis-nos aqui! Eu e minha família queremos valorizar
mais o apelo de conversão que ressoa continuamente em nossos corações de
batizados que anseiam por viver em comunhão com Deus e com nossos irmãos e
irmãs.
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Todos: A misericórdia é palavra chave para o agir de Deus conosco. (...) (DGAE 25-26).
Dirigente: Neste momento, enquanto ouvimos a música preparada pela equipe de
canto, cheios de gratidão a Jesus, que é a face da misericórdia do Pai, nos
coloquemos na sua presença e, com muita humildade, olhemos para nossas vidas
pedindo ao Senhor perdão pelas vezes que, por pensamentos, palavras, atos e
omissões, nos afastamos do seu amor, para que sinceramente arrependidos,
abramos nossos corações à vida nova que Ele nos convida a viver.
Canto: Minha essência - Thiago Brado
Hoje estou aqui
Não porque mereço, eu sei
Pois Tu sabes por onde eu andei
Conheces bem o meu perfume
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
OITAVA ESTAÇÃO: JESUS RESSUSCITADO MOSTRA SUAS CHAGAS A TOMÉ
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Jo 20, 24-29)
Canto: Canção em fé maior – Pe. Zezinho
E se eu falasse mais com Deus
Igual Jesus e sua mãe
E se eu levasse esses mistérios
Guardados no meu coração
Eu viveria bem melhor
Dirigente: Tomé, que não havia feito a experiência pessoal do encontro com o
Ressuscitado, não acreditou no que os outros apóstolos lhe contaram sobre a
aparição de Jesus.
Todos: “O anúncio de Jesus Cristo não pode ser teórico, exige experiências
concretas de encontro com Ele e de relacionamento fraterno”. (DGAE 153).
Dirigente: Jesus, que é piedade e compaixão, apareceu novamente aos apóstolos e
se dirigindo a Tomé apresentou-lhe o lado para que ele tocasse, mostrou-lhe
também as chagas das mãos. E, Tomé, tendo feito a experiência do Cristo vivo, fez
uma das mais belas profissões de fé que o mundo já testemunhou “Meu Senhor e
meu Deus!” (Jo 20, 28).
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Leitor 1: Cremos, Senhor, mas aumentai nossa fé. Eu e minha família serviremos
ao Senhor. Capacita-nos, Jesus Ressuscitado, para que possamos ajudar os
homens e mulheres modernos, sujeitos da ciência e do conhecimento, que estão
entregues às últimas descobertas da tecnologia, devotados às redes sociais, a
fazerem a experiência do encontro pessoal com Jesus Ressuscitado, o Messias que
garante a vida eterna, a felicidade que a ciência não pode garantir.
Dirigente: Jesus adverte:” Felizes aqueles que creem sem ter visto!” (Jo 20, 29). O
dom da fé que recebemos no Batismo precisa ser alimentado e aprofundado pela
escuta da Palavra e vivência da caridade. Assim nós cristãos poderemos dar
testemunho do Deus vivo que é luz para as situações que a razão não pode
iluminar.
Canto: Fortes na Fé – Pe. Zezinho
Fortes na fé, anunciamos o poder da vida
Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus
Fortes na fé, Fortes na fé, profetizamos que Ele reinará
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
NONA ESTAÇÃO: JESUS RESSUSCITADO SE MANIFESTA AOS APÓSTOLOS
ÀS MARGENS DO LAGO DE TIBERÍADES
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Jo 21, 1-14)
Canto: A pesca milagrosa - Irmã Custódia Cardoso
Tua palavra, senhor, se ouvida e praticada
transforma a vida em amor, missão por ti iniciada
basta responder um sim e ir contigo até o fim.
Dirigente: Jesus é companheiro e amigo em todas as circunstâncias da nossa
vida. Ele não nos abandona quando estamos tristes, cansados, desesperançados.
Certamente é assim que os apóstolos se sentiam depois de se entregarem a uma
noite inteira de trabalho sem o menor resultado, sem pescarem um único peixe.
Mas, ao amanhecer, Jesus aparece a seus amigos, às margens daquele lago, e
ordena: “Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis.” (Jo 21, 6).
Todos: É a presença de Jesus que caminha ao nosso lado que faz o nosso trabalho
dar frutos com abundância. Pouco adianta a força humana sem a graça divina.
Dirigente: Os apóstolos ouviram a voz de Jesus e imediatamente a colocaram em
prática e eles redescobriram a ação do Ressuscitado no meio deles. Apanharam
tanto peixe que quase já não conseguiam arrastar a rede. Assim, diante do belo
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exemplo de São João, também precisamos aprender a reconhecer Jesus que se faz
presente no meio de nós, e, prontamente, indicar aos nossos irmãos com firmeza:
“É o Senhor!” (Jo 21, 7).
Leitor 1: Jesus Ressuscitado, eis-nos aqui: Eu e minha família serviremos ao
Senhor. Queremos, oh Amado Jesus, ter a sensibilidade de reconhecer a sua voz,
apesar dos gritos ensurdecedores do mundo moderno. Mais que ouvir, Senhor,
queremos acolher sua Palavra em nosso coração e colocá-la em prática, como
fizeram seus apóstolos. Queremos, Senhor, que sua voz nos oriente, direcione e
conduza nesta caminhada rumo à ressurreição.
Todos: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.”
(Jo 10, 27).
Canto: A barca (Pescador de homens)
Senhor, Tu me olhaste nos olhos,
a sorrir pronunciaste meu nome,
lá na praia eu deixei o meu barco
junto a Ti buscarei outro mar.
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
DÉCIMA ESTAÇÃO: JESUS CONFIA A PEDRO O CUIDADO DA IGREJA
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Jo 21, 15-19)
Canto: Canção de Pedro
Sei que não posso mais voltar
Sigo assim
Certo da missão que tenho que cumprir
Continuar os passos do meu Senhor
Dirigente: Após Jesus oferecer o pão aos apóstolos à margem do lago de
Tiberíades, Ele se voltou para Pedro e perguntou, por três vezes, se Pedro o amava
e Pedro respondeu “SIM” nas três vezes. Jesus então confia a Pedro o cuidado para
com suas ovelhas. A Igreja de Jesus é edificada sobre a Pedra, sobre Pedro.
Todos: “Tu és Pedro, és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. As
portas do inferno não prevalecerão sobre ela. (Mt 16, 18)
Dirigente: O Papa Francisco, sucessor de Pedro, e fiel à Igreja Missionária de
Jesus, na exortação apostólica Evangelii Gaudium (Alegria do Evangelho),
manifesta seu desejo de ver renascer na Igreja nova experiência de fé cristã
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missionária, a Igreja em saída. Através da Igreja em saída que chegue a todas as
pessoas, sem exclusão, a mensagem do amor salvífico de Jesus.
Leitor 1: Senhor, eis-nos aqui: Eu e minha família serviremos ao Senhor. Ajudanos, Jesus, a abraçar o compromisso, junto com a Igreja Missionária, de construir
um reino de amor, de justiça e de paz para todos.
Dirigente: “A Igreja no Brasil assume o compromisso de formar comunidades que
viviam como Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da Ação Missionária. Estas
comunidades-casas serão espaços de encontro, de ternura e solidariedade, serão
lugar da família e têm suas portas abertas. Esta será um sinal profético num mundo
de individualismo, de comunicações virtualizados, de violência...A imagem da casa
não será significada pelo local de reunião, mas pelas relações fraternas.” (DGAE
129-131)
Canto: A edificar a Igreja - Agnus Dei
Irmão, vem, ajude-me
Irmã, vem, ajude-me
A edificar a igreja do senhor
Eu sou a igreja, você es igreja
Somos igreja do senhor
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS ENVIA OS DISCÍPULOS EM MISSÃO
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (Mt 28, 16-20)
Canto: História de pescador – Pe. Zezinho
Chamaste me de amigo, disseste vem comigo
Preciso de quem gosta de pescar. Bis.
Dirigente: Os discípulos descobriram sua verdadeira vocação ao fazerem a
experiência do Encontro pessoal com Jesus. Com o coração ardendo de amor por
Jesus sentiram que não podiam guardar a Boa Nova do Evangelho só para eles, era
preciso anunciar a verdade ao mundo. E Jesus confiou-lhes a missão: “Ide, pois, e
ensinai a todas as nações; batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os
dias, até o fim do mundo.” (Mt 28, 19-20).

Diocese de Luz - MG

45
1

Todos: “Jesus não confiou uma tarefa aos seus seguidores, mas uma identidade.
(...)” (DGAE 21-22).
Dirigente: Nós também, pelo Batismo, recebemos o chamado para sermos
discípulos missionários de Jesus. Para cumprirmos nossa missão precisamos
perseverar na vivência do amor: “Como o Pai me ama, assim também eu vos amo.
Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes
no meu amor, como eu também guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no
seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a
vossa alegria seja completa. “Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros,
como eu vos amo”. (Jo 15, 9-12)
Leitor 1: Senhor, eis-nos aqui: Eu e minha família escutamos o seu chamado.
Sabemos que antes de evangelizar o mundo precisamos perseverar no amor em
nossos relacionamentos aqui em casa, afugentando o individualismo egoísta,
anunciando a Boa Nova às pessoas a partir de um jeito cristão de ser e de viver.
Canto: Tu és a razão da jornada
Um dia escutei teu chamado,
Divino recado batendo no coração.
Deixei deste mundo as promessas
E fui bem depressa no rumo da tua mão.
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO: A ASCENSÃO DE JESUS
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (At 1, 4-11)
Canto: Por entre aclamações
Adoremos a Deus, louvores,
Por entre aclamações, Ele virá! (2x)
Dirigente: Jesus venceu a morte, ressuscitou, e após um período de aparições aos
discípulos lhes fortalecendo a fé, elevou-se ao Céu na presença dos onze. Jesus
está sentado à direita de Deus Pai. (Cl 3,1).
Todos: Jesus, antes de voltar ao Pai, nos revelou o caminho: “Eu sou o caminho, a
verdade e a vida: ninguém vem ao Pai senão por mim”. (Jo 14, 6)
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Dirigente: Enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus, nos alegramos com
sua presença entre nós. “Onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí eu
estou no meio deles.” (Mt 18, 20). Encontramos Jesus na Assembleia dos fiéis, na
Palavra e no altar do sacrifício na Celebração Eucarística. Encontramos Jesus na
pessoa dos nossos irmãos necessitados (Mt 25, 35-40).
Leitor 1: Senhor, eis-nos aqui: Eu e minha família serviremos ao Senhor. Queremos
que nosso lar seja um ninho de amor para que nossas crianças e jovens sejam
capazes de testemunhar no mundo os vossos sinais na vida daqueles que se abrem
à graça de Deus.
Todos: Seguindo os passos de Jesus cremos que também chegaremos ao coração
do nosso Pai. Foi Jesus quem garantiu: “E quando eu for levantado da terra, atrairei
todos os homens a mim.”
Canto: Sobre as nuvens - Eliana Ribeiro
Maranathá, vem senhor Jesus!
Esperamos senhor a tua volta
Maranathá, vem senhor jesus!
Preparamo-nos pro dia que há de vir.
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO: MARIA EM ORAÇÃO COM OS DISCÍPULOS
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (At 1, 12-14)
Canto: Ensina teu povo a rezar – Pe. Zezinho
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus
Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Dirigente: Aos pés da cruz, antes de morrer, Jesus nos deu sua Mãe como nossa
Mãe e São João a acolheu como Mãe dos apóstolos e nossa Mãe. Assim, nesta
passagem que vimos no Ato dos apóstolos, Maria estava reunida com os discípulos
no cenáculo em oração à espera do Espírito Santo prometido por Jesus.
Todos: Maria é para nós modelo de vida e oração. Ela participou de toda a vida de
Jesus, da sua concepção, pela ação do Espírito Santo, até a ressurreição e a
efusão do Espírito Santo sobre os discípulos em Pentecostes, que marca a
formação da Igreja, Corpo de Cristo.
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Dirigente: “(...)A oração é obra do Espírito Santo que age em nós e que impulsiona
para a entrega nas mãos do Pai.” (DGAE 95-96). Maria é a primeira mulher
evangelizada e evangelizadora. Maria, impulsionada pela oração, se entregou com
confiança nas mãos do Senhor, e com seu “SIM” à encarnação do Messias,
cooperou com o Plano Salvífico de Deus para a humanidade.
Todos: Maria, nossa Mãe e Mãe da Igreja, ensina seus filhos a rezar!
Leitor 1: Senhor, eis-nos aqui. A minha família assume hoje, com muita fé e
confiante na força do Espírito Santo, que nos socorre em nossas fraquezas
humanas, o compromisso que Maria assumiu com o Senhor: “Eis aqui a serva do
Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Senhor, capacita a
nossa família para que consigamos ensinar nossas crianças e jovens a rezar e a
esperar com fé no Senhor. O Senhor sempre cumpriu a aliança com seu povo.
Nossa família se entrega em suas mãos, oh Pai! Ela quer continuar a ser conduzida
por vós nas estradas da vida, com confiança e alegria.
Todos: São Joaquim e Sant'Ana interceda junto a Deus por nós, para que nossas
famílias, seguindo vosso exemplo, consigam ensinar nossos filhos a rezar.
Canto: Maria de minha infância – Pe. Zezinho
Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama
Juntava as mãozinhas e rezava apressado
Mas rezava como alguém que ama
Nas Ave - Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo
Mas dormia como quem amava
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO: PENTECOSTES
Dirigente: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Todos: Como anunciaram as Escrituras. Aleluia!
Leitor 2: (At 2, 1-6)
Canto: Estaremos aqui reunidos
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Nós estamos aqui reunidos
Como estavam em Jerusalém
Pois só quando vivemos unidos
É que o Espírito Santo nos vem
Dirigente: É dia de Pentecostes: Nasceu a primeira comunidade cristã! Nasceu a
Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo! Os discípulos, cheios do Espírito Santo,
compreendem que são eles que têm a missão de continuar as ações de amor de
Jesus para manter acesa a esperança do povo enquanto caminha ao encontro com
o Pai.
Todos: Jesus Ressuscitado, envia sobre nós, mais uma vez, o vosso Espírito
Santo! Como os apóstolos, queremos responder “SIM” a vosso chamado no
Batismo para viver e anunciar o Evangelho.
Dirigente: Josué diante de deuses pagãos e da idolatria do seu tempo, fez uma
bonita declaração de fé: “Eu e minha família serviremos ao Senhor.” (Já 24,15). Os
apóstolos foram fiéis a Deus cooperando com a formação da Igreja, Corpo de
Cristo. E nós? A quem serviremos? A família tem que ter consciência do seu papel e
de quem ela serve. Diante do paganismo moderno, quais têm sido nossas práticas?
Temos conseguido usar a tecnologia, que nos é tão necessária, a favor da
construção do Reino de Deus ou nos deixado escravizar por ela, deixando que o
tempo da oração, do diálogo e da vivência do amor em Família seja ocupado pela
navegação dia e noite na internet?
Todos: Eu e minha família serviremos ao Senhor.
Leitor 1: Senhor, eis-nos aqui: Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos
servir-Te, Senhor, não por obrigação, mas por gratidão pelo Teu imenso amor pela
humanidade. Criaste-nos à Tua imagem e semelhança. Não desistes de nós
enquanto pecadores! Pelo contrário, nos enviastes Jesus, Teu filho único para nos
libertar da escravidão do pecado e O ressuscitastes dos mortos, fazendo Dele o
caminho que nos conduz de volta a Tua Casa.
Todos: “Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.” (Jo 6,
68)
Canto: Enviai - Eliana Ribeiro
Enviai teu Santo Espírito Senhor
E Renovai a face da terra
Vem Espírito de Amor
Recriar o que o mundo destruiu
Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
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SÁBADO
FESTA DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
DIRIGENTE: Boa noite! Hoje nos reunimos para prestar honra à Mãe da Santa
Igreja e protetora de todo o povo amado por Deus. Nossa Senhora, assunta aos
Céu, neste momento entregamos nossa família aos seus cuidados. Ao ser escolhida
pelo Pai, e pelo Filho, através do Espírito Santo, a Senhora, acolheu com muito
amor o Verbo Encarnado de Deus no seu ventre (Lc 1, 30-38). Ó Senhora da
Assunção, ajude a nossa família, que também quer servir o Senhor, a acolher e
defender a vida, incluindo dos inocentes nao-nascidos.
(Cada participante pode oferecer para Nossa Senhora uma foto de uma
parente ou amiga grávida por quem deseja rezar).

Cantemos:
Uma entre todas foi a escolhida
Foste tu Maria serva preferida
Mãe do meu Senhor
Mãe do meu Salvador
Maria cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo
Nossa Mãe sempre serás
Roga pelos pecadores desta terra.
Roga pelo povo que em seu Deus espera
Mãe do meu Senhor
Mãe do meu Salvador
DIRIGENTE: Maria, que em vida se fez a menor, aquela que, como o filho, sempre
se colocou à serviço, nas Bodas de Caná, atenta às necessidades dos noivos e
movida de compaixão por eles, comunicou à Jesus que eles já não tinham mais
vinho, dizendo aos serventes: “Fazei o que ele vos disser.” (Jo 2, 1-11). Ó Senhora
da Assunção, ajude a nossa família, que também quer servir o Senhor, a fazer o
que Jesus nos disser. Ensina-nos, mãe, a enxergar as necessidades das pessoas à
nossa volta e a cuidar delas, ajude-nos a ser sempre uma família a serviço.
Em retribuição à nossa Mãezinha, que sempre foi e é exemplo de
simplicidade, cada participante pode neste momento, lhe ofertar uma rosa
demonstrando a ela nosso amor e carinho.
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Cantemos:
Queremos a Maria, flores oferecer;
Oh! digna-te Mãe, pia, tais flores receber.
Do lírio te ofertamos, o casto e puro alvor;
Em ti porém achamos, mais pureza e candor.
De nosso louvor recebe hoje a flor:
Aceita-a, Virgem pia
E dá que no céu possamos sem véu
Te contemplar um dia,
cantar com alegria o teu louvor,
o teu amor em celeste harmonia.
DIRIGENTE: Jesus em sua maior agonia não deixou de demonstrar com palavras
aquilo que estava mostrando com sua morte, o seu imenso amor pela humanidade.
Na cruz Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse:
“Maria, eis o teu filho!” (Jo 19, 25-27). Amados e amadas de Deus com esse gesto
Jesus coloca aos cuidados de Maria não só João, mas todos nós. Ó Senhora da
Assunção, ajude nossa família, que também quer servir ao Senhor, educar nossas
crianças e jovens para que, a exemplo de Jesus, sejam obedientes ao Pai do Céu.
Tudo lhe pedimos, ó Mãe, porque em todos os momentos do ministério de Jesus a
Senhora se colocou ao lado de seu filho e ao lado dos anseios de seu povo cansado
e sofrido. A Senhora nos deu o maior exemplo de entrega, confiança e serviço, nos
mostrou o caminho para agradar a Deus, que nada mais é que entregarmos
verdadeiramente nosso coração a Jesus. Mãe querida tu que és nossa intercessora,
fazemos agora mais um pedido, recebe o nosso coração e entrega nas mãos de
Jesus.
(cada participante oferece um coração de papel cartão com seu nome)

Cantemos: Eis o meu coração, ó minha Mãe querida, a tua proteção hoje venho
carregar cansado por demais das lutas desta vida, contigo ele quer para sempre
repousar. / Bem sabes minha Mãe, quanto ele inconstante. Talvez que amanhã já
não seja mais meu. Ó tomo-o depressa, aceita a minha oferta para mais o proteger,
guarda-o junto do teu. / É teu meu coração, o que feliz ventura, contigo bem
depressa quero aprender a ser, humilde, caridoso, obediente e puro e em toda
minha vida, sempre a ti só pertencer.
DIRIGENTE: Jesus disse que quem fizer a vontade do Pai entrará no Reino dos
Céus. (Mt 7,21). Maria, que sempre fez a vontade de Deus e sempre se colocou a
serviço do Reino é Rainha no Céu e intercede por cada um de nós, seus filhos. Ó
Senhora da Assunção, intercede junto à Santíssima Trindade por nossas famílias
para que alcancem a graça de apoiar e incentivar os jovens que abraçam o
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seguimento de Jesus na vida religiosa e sacerdotal. Cremos, ó Mãe, que a Senhora
que nunca desejou glórias, foi recebida no céu como Rainha, como intercessora de
todas as nações, como Mãe de todos os povos, e portanto, neste momento, nos
juntamos ao coro dos anjos para lhe coroar.
Cantemos: Perfeito é Quem Te Criou
Padre Zezinho
Se um dia um anjo declarou
Que tu eras cheia de Deus
Agora penso: Quem sou eu
Para não te dizer também
Cheia de graça, ó Mãe
Cheia de graça, ó Mãe
Agraciada
Se a palavra ensinou
Que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar
Agora eu também direi
Tu és bendita, ó Mãe
Tu és bendita, ó Mãe
Bem-aventurada
Surgiu um grande sinal no céu
Uma mulher revestida de sol
A lua debaixo de seus pés
E na cabeça uma coroa
Não há com que se comparar
Perfeito é quem te criou
Se o Criador te coroou
Te coroamos, ó Mãe
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Te coroamos, ó Mãe
Te coroamos, ó Mãe
Nossa Rainha
DIRIGENTE: Maria presença materna e amiga está entre nós viva e atuante.
Peçamos que Maria continue olhando por todos nós. Agora reconhecendo esse
imenso amor vamos rezar um mistério do terço.
Dirigente: E agora vamos nos consagrar a Maria como Mãe e Intercessora
cantando.
Ó minha Senhora e também minha mãe, / eu me ofereço inteiramente todo a vós. /
E, em prova de minha devoção, / eu hoje vos dou meu coração. / Consagro a vós
meus olhos, / meus ouvidos, minha boca. / Tudo o que sou, desejo que a vós
pertença. / Incomparável Mãe, / guardai-me, defendei-me, / como filho e foi recebida
no céu como Rainha, como intercessora de todas as nações, como Mãe de todos os
povos. Vamos agora nos juntar ao coro de anjos e coroar nossa Mãe.
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