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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS VOCACIONAL - DIA DOS PAIS
Início da Semana Nacional da Família

A PALAVRA DE JESUS, PÃO DA VIDA

Pedir que as famílias fiquem no mesmo banco
durante a celebração. As leituras sejam feitas por
famílias com velas acesas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, percebamos hoje os si-
nais de Deus: Sua presença  manifestada no
pão vindo do Céu (maná) e na água que brota
da rocha. Celebramos o início da Semana

Nacional da Família e o dia dos Pais. Re-
zemos pelos pais, em sua missão de espo-
sos, companheiros, amigos e responsáveis.
Refrão: Ilumina, ilumina/ nossos pais,
nosso filhos e filhas!/ Ilumina, ilumi-
na/ cada passo das nossas famílias! (2x)
C. Reunidos alegremente celebramos  em
comunidade, agradecendo a Deus por sua
presença em nosso meio. Iniciemos nossa
celebração cantando.

02. CANTO
Tua Família aqui reunida.. nº 99

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é sempre misericordioso e se
manifesta de várias maneiras. Nem sem-



pre O percebemos em nosso meio. Peça-
mos perdão (silêncio). Na certeza de sua
misericórdia, cantemos:
Perdoai-me outra vez... nº 212

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos ao Deus da vida pelas mara-
vilhas realizadas entre nós, cantando.
Glória, Glória, Aleluia... nº 250

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, a
quem chamamos de Pai. Dai-nos um
coração de filhos, para alcançarmos a
herança que prometestes. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 19, 4-8

L.1 Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL: 33(34)
Refrão: Provai e vede quão suave é o
Senhor.

SEGUNDA LEITURA: Ef 4, 30-5, 2

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Jo 6, 41-51

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia... nº 309

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Quando estamos cansados, desanimados,
amargurados, até dizemos: "eu não aguento

mais"! Elias também o fez: pediu a morte.
O que lhe aconteceu?
Foi no ano 850 antes de Cristo, tempo do
rei Acab. Havia bem estar, mas também in-
justiças sociais, exploração dos pobres,
corrupção religiosa e moral. A rainha Jezabel
é tão bonita e inteligente, quanto perversa.
Exige que os seus súditos abandonem o
culto ao Senhor e adorem Baal, o deus do
furacão, que comanda o ciclo das chuvas e
da fecundidade dos campos e animais.
Mas aparece Elias, um homem destemido,
que tem ousadia e enfrenta abertamente os
projetos de Jezabel; suas palavras em for-
ma de denúncia, queimam. Ele faz amea-
ças, opera milagres, invoca castigo. Duran-
te três anos não cai chuva.  A certo ponto
não aguenta mais. E aí vem o pesadelo, o
cansaço, o desânimo, isso também, porque
está fugindo pelo deserto. Deserto é ima-
gem da caminhada da nossa vida. Talvez
nos sintamos desencantados com a religião,
a vida de comunidade, deixando-nos aba-
ter pelos conflitos, inveja e mesquinharia.
Queremos até largar tudo!
Mas Deus não nos abandona. Ele vem e
diz: "levanta-te e come, porque o caminho
é longo". Deus não dispensa nossas tare-
fas, não toma nosso lugar, quando cansa-
dos, não nos carrega nas costas. Aponta-
nos o caminho, renova nossas forças.
Jesus disse: "Eu sou o Pão descido do Céu".
Os judeus retrucam: "não é ele o filho de
José?" Como diz então: "desci do Céu"?
Murmurar é igual a contestar, opor-se. A
murmuração dos judeus é por causa de um
homem que pretende tornar-se Deus. Fi-
cam aterrorizados. Para eles Deus tem o
seu trono no céu e manifesta seu poder so-
mente por meio de fenômenos grandiosos:
relâmpagos, trovões, terremotos. Eles não
entendem que Deus possa reverlar-se na
figura humana, o filho de carpinteiro. Para
alguns a humanidade de Cristo é o caminho



que conduz a Deus, para outros é um obs-
táculo.
O conhecimento de Deus passa pelo co-
nhecimento de Jesus. Podemos pensar nos
tantos conceitos acerca de Deus presentes
no mundo: Deus que faz o que quer; que se
irrita com quem não lhe é submisso. Um
Deus distante. Outros acreditam num Deus
que castiga. Outros num Deus quebra-ga-
lhos. Talvez o homem da atualidade se sa-
cie facilmente em qualquer fonte, saboreie
qualquer comida, não descobrindo ainda a
única nascente que tira a sede, o único pão
que alimenta: Jesus o Pão que "vem do Céu".
Como diz o próprio Jesus: "ninguém pode
vir a mim se o Pai, que me enviou não o
atrair". A descoberta de Jesus "pão do Céu"
é um dom gratuito de Deus. A todos Deus
concede a possibilidade de conhecê-lo.
Podemos nos perguntar: Deixamo-nos ilu-
minar pela Palavra de Deus, ou então, como
os judeus do tempo de Jesus, recusamos o
"Pão do Céu"? Continuamos ligados às nos-
sas ideias e às imagens deformadas que te-
mos de Deus? Experimentemos mudar. Vê-
lo como nosso Pai. Mas Pai bondoso!

09. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Senhor que nos enviou o Pão do Céu,
dirijamos nossas preces.
L.1 Que a  Eucarístia aumente cada vez mais
a comunhão entre os povos e elimine todo
motivo de divisão, rezemos.
Todos: Senhor escutai a nossa prece.
L.2 Que as famílias cristãs façam da refei-
ção terrestre, o amor e a comunhão que re-
únem a Igreja na Eucaristia, rezemos.
L.1 Que na vida partilhemos o pão e a pa-
lavra como repartimos na missa, rezemos.
L.2 Que os Pais assumam com alegria a
sua missão, atendendo o mandato de Je-

sus: "Amai-vos uns aos outros", rezemos.
L.1 Que nossas famílias vivam o amor como
missão e sejam plenamente realizadas, re-
zemos.
D. Pai santo, nos chamastes à fé e nos dais
a comer o Pão do Céu. Ensinai-nos a acre-
ditar no Evangelho e no alimento salvador
da Eucaristia. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Entra uma família com o cartaz do tema da Se-
mana Nacional da Família: "O amor é nossa
missão: A Família plenamente viva".
Não tinha nada ... nº 435

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: elevemos nosso cora-
ção ao Deus Trindade. A Ele demos graças
em nome de toda a humanidade. Reconhe-
çamos que somos uma só família, reunida
pelo Pai em seu Filho Jesus, na alegria e
unidade do Espírito.
Cantando: Te amarei, Senhor! Te ama-
rei, Senhor! Eu só encontro a paz e a
alegria bem perto de Ti! (2x)
D. Bendito seja Deus e Pai de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, que nos abençoou em
Cristo, e nos escolheu para sermos santos
diante dele, no amor.
Cantando: Onipotente e bom Senhor, /
a Ti a honra, glória e louvor; Todas as
bênçãos de Ti nos vêm, / e todo o povo
Te diz: Amém!
D. Bendito seja Jesus Cristo, que é a nossa
paz, e veio anunciar a paz. Ele derrubou o
muro da inimizade, e reconciliou-nos com
Deus em um só Corpo, pela Cruz. Por Ele,
todos nós temos acesso a Deus, num só
Espírito.
Cantando: Quem nos separará, / quem
vai nos separar, do Amor de Cristo, /
quem nos separará? Se Ele é por nós, /
quem será, quem será contra nós?



Quem vai nos separar / do Amor de
Cristo, quem será?
D. Bendito seja o Espírito Santo de Deus,
que vem em socorro da nossa fraqueza.
Nele clamamos: "Abbá! Papai!". Nele não
somos mais escravos. Somos filhos e her-
deiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Cantando: Quando Tu, Senhor, teu Es-
pírito envias, todo mundo renasce, é
grande a alegria! (2)
D. Glória ao Deus-Uno, que nos chamou
a conservar a unidade do Espírito pelo vín-
culo da paz. Nele somos UM, pois há um
só Senhor, uma só fé, um só batismo, um
só Deus e Pai de todos, acima de todos,
no meio de todos e em todos.
Cantando: Importa viver, Senhor, uni-
dos no amor, na participação, vivendo
em comunhão. (2x)
D. Louvor ao Deus-Trindade, que nos
ama, e nos dirige com riqueza, sabedoria e
ciência. Como são insondáveis os seus jul-
gamentos, e impenetráveis os seus cami-
nhos! Tudo é dele, por ele e para ele. A ele
a glória pelos séculos. Amém.
Cantando: Ó Trindade, vos louvamos,
/ vos louvamos pela vossa comunhão.
Que esta mesa favoreça, / favoreça nossa
comunicação.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que Jesus nos ensinou: Pai-nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Unamo-nos a nossas famílias num gran-
de abraço de paz. Rezemos a oração do
8° Encontro Mundial da Famílias:
Deus, Pai de todos nós, / em Jesus, vos-
so Filho e Senhor nosso, / Vós nos

fizestes filhos e filhas na família da Igre-
ja. / Que a vossa graça e amor / ajudem
as nossas famílias em todos os lugares
do mundo / a permanecerem unidas na
fidelidade ao Evangelho. / Que o exem-
plo da Sagrada Família, / com o auxílio
de vosso Santo Espírito, / guie todas as
famílias, especialmente as mais atribu-
ladas, / para que sejam lares de comu-
nhão e oração / e sempre busquem vos-
sa verdade e vivam em vosso amor./  Por
Jesus Cristo, nosso Senhor. / Amém.
Jesus, Maria e José, rogai por nós!
Que nenhuma família...  nº 1.298

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, essa celebração, encontro
em comunidade, nos ajude a viver mais
intensamente o Vosso amor. Que seja-
mos confirmados em Vossa verdade. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

17. CANTO
Um lar onde os pais... nº 1.305
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Leituras para a Semana

2ª 2Cor 9, 6-10 / Sl 111(112) / Jo 12, 24-26
3ª Dt 31, 1-8 / (Sl)Dt 32, 4-12 / Mt 18, 1-5.10.12-14
4ª Dt 34, 1-12 / Sl 65(66) / Mt 18, 15-20
5ª Js 3, 7-10a.11.13-17 / Sl 113A(114)

Mt 18, 21 – 19, 1
6ª Js 24, 1-13 / Sl 135(136) / Mt 19, 3-12
Sáb.: Js 24, 14-29 / Sl 15(16) / Mt 19, 13-15


