
(Preparar um espaço com a imagem da Sagrada
Família juntamente com um cartaz onde está
escrito o tema da Semana Nacional da Família:
“O Evangelho da Família, alegria para o
mundo”. Pedir que as famílias sentem-se juntas
durante a celebração. As leituras sejam
proclamadas por famílias com velas acesas).

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, percebamos hoje os sinais
de Deus através de sua Palavra que será
proclamada. Celebramos o início da Semana
Nacional da Família e o Dia dos Pais.
Rezemos pelos pais, em sua missão de
esposos, companheiros, amigos e
responsáveis. Que as famílias na experiência
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JESUS, PÃO DA VIDA

com Jesus, o Pão vivo descido do céu,
sejam testemunhas da alegria do Evangelho
para o mundo.
Refrão: Ilumina, ilumina, nossos pais,
nossos filhos e filhas! Ilumina, ilumina
cada passo das nossas famílias! (2x)
C. Como família agradeçamos a Deus por
sua presença em nosso meio. Cantemos.

02. CANTO
Tua Família aqui reunida. nº 126

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 conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é sempre misericordioso e se
manifesta de várias maneiras. Confiantes
em sua misericórdia, peçamos perdão,
cantando: Ó Deus bondade... nº 1.144
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.



05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos o Deus da vida pelas
maravilhas realizadas entre nós. Pelo sim
das famílias que assumem a proposta do
Reino. Pelos pais que educam e orientam
seus filhos para o caminho que leva à vida.
Este hino de louvor... nº 1.160

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, a
quem ousamos chamar de Pai, dai-nos
cada vez mais um coração de filhos, para
alcançarmos um dia 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... Eu sou o pão da vida... nº 311

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Quando estamos cansados, desanimados,
amargurados, até dizemos: “eu não aguento
mais!” Com Elias não foi diferente. Chegou
a pedir que a morte o alcançasse. Contudo

reconhecendo a sua fragilidade, permite que
a força que vem de Deus o impulsione a
continuar a missão. Com os símbolos pão e
água, Elias realiza seu êxodo (quarenta dias)
e chega ao encontro com Deus, assim como
no antigo êxodo.
- O deserto pode simbolizar nossa vida:
desencantados com a religião, com a vida
de comunidade ou com as dificuldades
encontradas em nosso meio familiar. Mas
Deus não nos abandona e diz: “levanta-te e
come, porque o caminho é longo”. Deus
não dispensa nossas tarefas, aponta-nos o
caminho e renova nossas forças. Elias,
mortalmente cansado, recebe do pão de
Deus força para caminhar. Nós, desafiados
pelos impasses da vida, recebemos do “pão
descido do Céu”, vigor para a vida eterna.
Quando Jesus diz: “Eu sou o pão descido
do Céu”, os judeus ficam aterrorizados. Para
eles Deus tem o seu trono no céu e manifesta
seu poder somente por meio de fenômenos
grandiosos: relâmpagos, t rovões e
terremotos. Eles não entendem que Deus
se revela na figura humana, o Filho do
carpinteiro. Para alguns a humanidade de
Cristo é o caminho que conduz a Deus. Para
outros é um obstáculo.
- O conhecimento de Deus passa pelo
conhecimento de Jesus. Existem muitas
maneiras de perceber a presença de Deus
no mundo: “um Deus que faz o que quer”;
“que se irrita com quem não lhe é submisso”,
“um Deus distante”, “que castiga”, “quebra-
galhos”, dentre outras imagens.
- Nós precisamos descobrir o Deus
revelado em Jesus. Ele é o pão vivo descido
do Céu que nos garante a vida eterna.
Nossas famílias devem sempre buscar este
Pão. Neste sentido o Evangelho vivenciado
em família é alegria para o mundo. Como
nos alimentamos do pão da Palavra que é
um alimento para a vida eterna?
- A liturgia nos convida a sermos imitadores
de Deus, que é bondade e misericórdia. Ao



longo desta Semana Nacional da Família,
intensifiquemos nossas orações para que
nossas famílias sejam sempre alimentadas e
estejam unidas ao Cristo, Pão da vida.

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.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Que a Palavra de Deus e a Eucaristia
sustentem a missão da Igreja no seu desafio
de formar uma só família em Jesus Cristo,
rezemos.
L.2 Que as famílias cristãs vivam em seu lar
o amor e a comunhão, rezemos.
L.1 Que os pais assumam com alegria a sua
missão de educar e orientar os filhos,
rezemos.
L.2 Pelos pais que se encontram enfermos,
encarcerados, desempregados ou vítimas de
outras formas de violência. Que encontrem
em Deus fé e esperança, rezemos.
L.1 Por todos os cristãos para que vivam
sua vocação batismal e se comprometam
com a transformação social, rezemos.

D. Concluamos nossas preces com a oração
oficial da família no Encontro Mundial das
Famílias neste ano (pedir para todos
repetirem): Deus, nosso Pai, / somos
irmãos e irmãs em Jesus, teu Filho, /
uma família, no Espírito do teu amor. /
Abençoa-nos com a alegria do amor. /
Faz-nos pacientes e compassivos, /
amáveis e generosos, / acolhendo os
que mais precisam. / Ajuda-nos a viver
o teu perdão e a tua paz. / Protege todas
as famílias com o cuidado do teu amor /
especialmente aqueles por quem
rezamos agora:
(Fazemos uma pausa para lembrar, pelo nome,
membros da família e outras pessoas)

Aumenta a nossa fé, / fortalece a nossa
esperança, / protege-nos com o teu
amor, / faz-nos sempre agradecidos pelo
dom da vida que partilhamos. / Isto te
pedimos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
- Que nenhuma família...  nº 1.287
(fazer um gesto durante o canto ou aspersão)

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Entra uma família com o símbolo do Dízimo)
C. Compreendemos e vivemos o dízimo
porque fazemos parte da comunidade. O
dizimista vive a partilha e abre o coração
para os irmãos. Cantemos.
Não tinha nada pra te oferecer... nº 437

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: elevemos nosso coração
ao Deus Trindade. A Ele demos graças em
nome de toda a humanidade.
Reconheçamos que somos uma só família,
reunida pelo Pai, em seu Filho Jesus, na
alegria e unidade do Espírito.
Refrão: Te amarei, Senhor! Te amarei,
Senhor! Eu só encontro a paz e a alegria
bem perto de Ti! (2x) n° 1.092
C. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo
e nos escolheu para sermos santos diante
dele, no amor.
Refrão: 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! n° 1.226
D. Bendito seja Jesus Cristo, que é a nossa
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.
Refrão: 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? n° 1.061
C. Bendito seja o Espírito Santo de Deus,
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que vem em socorro da nossa fraqueza.
Nele clamamos: “Abbá! Papai!”. Nele não
somos mais escravos. Somos filhos e
herdeiros de Deus e co-herdeiros de
Cristo.
Refrão: Quando Tu, Senhor, teu
Espírito envias, todo mundo renasce,
é grande a alegria! (2x) n° 836
D. Glória ao Deus-Uno, que nos chamou
a conservar a unidade do Espírito pelo
vínculo da paz. Nele somos um, pois há
um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Tudo é Dele, por Ele e para Ele. A Ele a
glória pelos séculos. Amém.
Refrão: Importa viver, Senhor, unidos
no amor, na participação, vivendo em
comunhão. (2x) n° 602

D. Por intercessão de São Mateus,
concluamos nossa louvação. (Rezemos
juntos) Ó admirável São Mateus que
deixastes a riqueza para seguir com
entusiasmo o chamado do Mestre Jesus,
fazendo da pobreza um hino de louvor a
Deus, ensinai-me o verdadeiro valor das
coisas terrenas e não deixeis que a ganância
e a soberba dirijam meus atos. Que eu
tenha um coração desprendido, bondoso
e solidário, capaz de amar, perdoar e servir.
Protegei e abençoai minha família e a todos
os irmãos e irmãs que necessitam da tua
presença e proteção. Guiai os meus passos
no seguimento a Jesus e no compromisso
com a Igreja. Intercedei a Deus por mim e
por todos, preferencialmente os pobres,
para que não nos falte o pão de cada dia,
trabalho digno e moradia. Ensinai-me a
juntar tesouros no céu, servir a Deus e não
ao dinheiro. Por Cristo Senhor nosso.
Amém! São Mateus! Rogai por nós.

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

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos com um abraço fraterno.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que esta celebração, nos
ajude a viver mais intensamente o Vosso
amor e nos confirme em Vossa verdade.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Divulgar a programação da Semana
Nacional da Família.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde. T. Amém.
D. Vamos em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Um lar onde os pais ‘inda... nº 1.292

Leituras para a Semana
2ª Ez 1, 2-5.24-28c / Sl 148 / Mt 17, 22-27
3ª Ez 2, 8 – 3, 4 / Sl 118(119) / Mt 18, 1-5.10.12-14
4ª Ez 9, 1-7; 10, 18-22 / Sl 112(113) / Mt 18, 15-20
5ª Ez 12, 1-12 / Sl 77(78) / Mt 18, 21 – 19, 1
6ª Ez 16, 1-15.60.63 / Cânt.: Is 12, 2-6 / Mt 19, 3-12
Sáb.: Ez 18, 1-10.13b.30-32 / Sl 50(51) / Mt 19, 13-15


