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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Abertura da Semana Nacional da Família
Dia dos Pais

COM OS OLHOS FIXOS EM JESUS,
SEM PERDER A ESPERANÇA

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a aber-
tura da Semana Nacional da Família. Neste
Dia dos Pais rezamos por tantos homens que,
com coragem e determinação, assumem essa
responsabilidade e vocação especial. A

liturgia nos convida a jamais desanimar na
missão, mesmo diante da incompreensão
e da perseguição. Com confiança, cante-
mos:

02. CANTO
Vimos te louvar em tua casa... nº 137

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Como família de Deus nos reunimos:
Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.
D. A graça de Cristo, o amor de Deus 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. O projeto de Deus é um mundo mais
justo, fraterno e sincero. O pecado nos tira
a liberdade de amar. Arrependidos, invo-
quemos a misericórdia do Senhor:
Eu pequei, Senhor... nº 1.141

Obs.: a partir deste folheto de culto os cantos
indicados são do novo livro de cantos.



D. Deus de amor e misericórdia, tende com-
paixão de todos nós, perdoai os nossos pe-
cados e nos conduzais à alegria da vida eter-
na. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos o nosso Deus que é famí-
lia, comunhão de amor. Ele nos convida a
viver como irmãos. Cantemos:
Este hino de louvor... nº 1.160

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, preparastes para quem Vos
ama bens que nossos olhos não podem
ver. Acendei em nossos corações a cha-
ma da caridade para que, amando-Vos
em tudo e acima de tudo, corramos ao
encontro das vossas promessas, que su-
peram todo desejo. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Jr 38, 4-6.8-10

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 39(40)
Refrão: Socorrei-me, ó Senhor, vinde
logo em meu auxílio!

SEGUNDA LEITURA: Hb 12, 1-4

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 12, 49-53

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia! Alegria! Vamos todos... nº 295

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste domingo chama a atenção
para as exigências que um testemunho fiel
apresenta: perseguição, incompreensão e
divisão. Mas não devemos desanimar.
Somo convocados à esperança, na certeza
da proteção de Deus para com o seu povo
amado.
Na primeira leitura, o profeta Jeremias co-
lhe o fruto amargo do seu ministério profé-
tico: é perseguido pelo rei e castigado, cor-
rendo perigo de morte. Jeremias, literalmen-
te, vai ao "fundo do poço", mas não deixa
abalar sua confiança. E Deus o livra da mor-
te. Se nos recordarmos do início do seu li-
vro, quando Deus convoca Jeremias para a
missão, já lhe apresenta essa realidade: "Eu
ponho minhas palavras na tua boca. Vê: hoje
eu te coloco contra nações e reinos, para
arrancar e derrubar, devastar e destruir, para
construir e para plantar" (Jr 1,9s).
O Senhor não engana. Não promete uma
vida fácil. Mas também não retira sua bên-
ção nem sua proteção, seja qual for o peri-
go. Já canta o salmo essa confiança: "Eu
sou pobre, infeliz, desvalido, porém guarda
o Senhor minha vida, e por mim se desdo-
bra em carinho" (Sl 39,18). A missão se
realiza na certeza da dureza do caminho e
da mão misericordiosa de Deus. Ela guia e
protege a quem O teme e Nele confia.
Jesus, no Evangelho, adverte sobre o que
se pode esperar no caminho da missão.
Contrariedade e divisão são sinais do efei-
to curativo da Boa-Nova. É preciso que a
Palavra faça arder os corações (cf. Lc
24,32). Que provoque uma profunda trans-
formação, uma verdadeira conversão. Esse
é o caminho do Mestre. Será também o dos
discípulos. Jesus, assim, vai revelando à co-
munidade o seu destino e a sua identidade.
Isto não é para desanimar os discípulos. Mas
para estimular a sua coragem diante das
perseguições futuras.



A Carta aos Hebreus ilustra bem essa rea-
lidade que Jeremias e Lucas nos apresen-
tam: é preciso perseverança no combate,
firmeza nos medos e perigos, coragem para
não desanimar. Diante do mal, não estamos
sozinhos: a Igreja é comunhão de fé, é "co-
munhão dos santos" - entre os que estão
aqui e os que já passaram! Com os "olhos
fixos em Jesus" (cf. Hb 12,2), a "Testemu-
nha Fiel" (cf. Ap 3,14), alcançamos a forta-
leza nas dificuldades e contrariedades que
se podem vir.
No mundo conturbado em que vivemos se
reafirma a necessidade do testemunho fiel
das nossas famílias. Ensina o Concílio
Vaticano II: "os próprios esposos, feitos à
imagem de Deus e estabelecidos numa dig-
nidade verdadeiramente pessoal, estejam
unidos em comunhão de afeto e pensamen-
to e com mútua santidade de modo que,
seguindo a Cristo, princípio de vida, se tor-
nem, pela fidelidade do seu amor, através
das alegrias e sacrifícios da sua vocação,
testemunhas daquele mistério de amor que
Deus revelou ao mundo com a sua morte e
ressurreição" (Constituição Gaudium et
Spes, n. 52). Pais e mães são, assim, con-
vocados pelo próprio Senhor a educar as
crianças na "esperança que não decepcio-
na" (Rm 5,5), que ilumina e enche o mundo
de alegria.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A comunidade cristã é a família daque-
les que creem na força renovadora do amor.
Crer significa amar, porque Deus é Amor.
Nessa certeza, professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus a nossa oração
por todas as famílias.
L. Pai amado, ensina-nos a cada dia, a vi-

vermos com dignidade e respeito à voca-
ção que escolhemos, para que com a Vos-
sa Misericórdia, possamos transbordar o
Vosso projeto de amor com paciência e
compreensão. Cantemos.
Todos: Abençoa, Senhor, as famílias,
Amém! Abençoa, Senhor. A minha tam-
bém!
L. Que neste ano consagrado à vossa Mi-
sericórdia, nossas famílias recebam de Vós
o dom gratuito do Vosso amor, afim de que
os lares de nossa comunidade se tornem
celeiros de vocações e transbordem a ale-
gria de pertencerem a Vós. Cantemos.
L. Pai misericordioso, que nossas famílias,
a exemplo da Sagrada Família, possam en-
frentar os obstáculos, superar tribulações,
permanecendo firmes na fé. Cantemos.
L. Que o bom Deus venha em socorro de
nossas famílias, para que as mesmas, con-
templando a Sua fidelidade na história pos-
sam construir suas relações fundadas na Pa-
lavra e não no relativismo desenfreado.
Cantemos.

D. Concluamos nossas preces rezando:
Senhor, nós Vos louvamos pela nossa famí-
lia e agradecemos a Vossa presença em nos-
so lar. Iluminai-nos para que sejamos ca-
pazes de assumir nosso compromisso de fé
na Igreja e de participar da vida de nossa
comunidade. Ensinai-nos a viver a Vossa Pa-
lavra e o Vosso Mandamento de Amor, a
exemplo da FAMÍLIA DE NAZARÉ.
Ajudai-nos a respeitar e a incentivar a vo-
cação de nossos filhos quando quiserdes
chamá-los ao Vosso serviço. Que em nos-
sa família reine a confiança, a fidelidade e o
respeito mútuo para que o amor se fortifi-
que, nos unindo cada vez mais. Permanecei
em nossa família Senhor, e abençoai o nos-
so lar hoje e sempre. Amém.
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11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A primeira lição que o Pai nos ensina é
a partilha, a doação. Deu-nos vida e o uni-
verso como casa. Deu-nos Seu próprio Fi-
lho como dom da Salvação. Seu Espírito,
nos dá a graça, para que participemos do
Seu amor infinito. Dai-nos o desejo de Vos
amar e servir em nossos irmãos e irmãs.
Nosso dízimo e nossas ofertas simbolizam
esse desejo. Cantemos:
Aceita, ó Pai, a nossa oferta... nº 406

12. PAI NOSSO
D. O Pai Nosso é a oração da família reu-
nida. Rezemos juntos: Pai Nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Como irmãos em Cristo Jesus,
saudemo-nos com um gesto de paz.
A paz de Cristo, meu irmão... nº 535

14. ORAÇÃO
D. Alimentados com a Palavra da Vida,
concedei-nos, Pai de bondade, imitar a
família de Nazaré. Praticando as virtu-
des domésticas e o amor para com to-
dos, alcancemos o prêmio eterno na
alegria de vossa casa. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

15. AVISOS
- Incentivar às famílias participarem da pro-
gramação da Semana da Família. Usarem
o folder preparado pela Diocese.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!

Leituras para a Semana
2ª Ez 24, 15-24 / (Sl)Dt 32, 18-21 / Mt 19, 16-22
3ª Ez 28, 1-10 / (Sl)Dt 32, 26-36 / Mt 19, 23-30
4ª Ez 34, 1-11 / Sl 22(23) / Mt 20, 1-16a
5ª Ez 36, 23-28 / Sl 50(51) / Mt 22, 1-14
6ª Ez 37, 1-14 / Sl 106(107) / Mt 22, 34-40
Sáb.: Ez 43, 1-7a / Sl 84(85) / Mt 23, 1-12

D. Na sua misericórdia, abençoe-vos Deus
todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
D. Cantando as maravilhas de Deus, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Que nenhuma família... nº 1.287


