
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico, 
apresenta ‘pequenas alterações’, conforme o documento 108.
Preparar o espaço celebrativo com um bonito painel lembrando 
o mês vocacional, dando destaque à vocação específica deste 
domingo em que lembramos o Dia dos Pais e envolvê-los nos 
momentos celebrativos. Para dar início à celebração, cantar de 
forma orante o refrão abaixo.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do 
presbitério.)

(Taizé) 
Bendito seja Deus, Ele escuta minha voz. O 
Senhor é minha força, confia meu coração.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (José Acácio Santana) 
Que alegria quando me disseram vamos à casa 
do nosso Pai. 
1 - Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida, nós somos 
filhos do teu grande amor, uma família sempre 
agradecida que se reúne para o teu louvor. 

2 - Na tua casa ao redor da mesa, os que vieram 
vão se dando as mãos e Tu contemplas toda essa 
riqueza de ver os filhos sempre mais irmãos. 
3 - E sobre a mesa numa santa ceia Jesus se faz 
o teu sagrado pão. Em nossas vidas teu amor 
semeias para colher os dons da salvação.

3. Saudação
Presidente -  Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, 
paz e bem a todos vocês que vieram participar 
conosco deste encontro em que celebramos a 
nossa Páscoa semanal e o dia dos pais, abrindo 
a Semana Nacional da Família com o tema: “Eu 
e minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24, 
15). Em meio às tempestades do nosso tempo, o 
Senhor garante que está em nosso meio. O Senhor 
vem ao encontro e protege os pobres e indefesos. 
Façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - Nesta liturgia, Jesus se manifesta 
em todas as pessoas e comunidades que, diante 
dos perigos e dificuldades do dia a dia, vivem 
uma relação de grande confiança em Deus e 
se entregam totalmente a Ele para realizar, 
corajosos, Seu Plano de amor. Recordamos com 
carinho neste dia a vocação para a vida em família 
e também os fatos marcantes da semana que 
passou. (Recordação da vida)

4. Deus nos perdoa
Presidente - Ao Pai sempre disposto a nos acolher 
e perdoar, peçamos perdão das faltas e omissões 
cometidas em nossas famílias. (silêncio) Cantemos.
(Dom Paulo Dal’Bó) 
1 - Família sem pão e sem lar, família sem pai, e 
sem mãe, família sem religião, família sem fé e 
oração. É tempo de recomeçar, Jesus nos convida 
a amar, acolher, perdoar e viver: o sonho de Deus 
na família. 
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- Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que 
Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o 
temem, e a glória habitará em nossa terra.
- A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e 
a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, 
e a justiça olhará dos altos céus.
- O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa 
terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na 
sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (9, 1-5)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI - TC)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança 
e amor; eu espero em sua Palavra, hosana, ó 
Senhor, vem, me salva!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (14, 22-33)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus amor e misericórdia, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade e na salvação 
que vem do Pai, façamos os nossos pedidos. 
- Pai de bondade, guiai o Papa Francisco, os 
bispos, padres, diáconos e religiosos(as) para que 
possam colocar em Cristo toda sua confiança na 
realização de sua missão. Nós vos pedimos.
- Pai de bondade, concedei aos governantes do 
nosso País muita sabedoria para administrarem 
as necessidades do nosso povo e que mesmo 
diante das provações do dia a dia, tenham a força 
de viver em profunda relação de confiança com 
o Senhor. Nós vos pedimos.
- Pai de bondade, ajudai todos os pais de nossas 
comunidades para que possam, com sabedoria, 
encaminhar seus filhos conforme os preceitos 
cristãos. Nós vos pedimos.
- Pai de bondade, fortalecei nossas famílias para 
que sejam verdadeiras Igrejas domésticas na 
vivência da espiritualidade cristã e na luta por 
uma comunidade e uma sociedade justa. Nós 
vos pedimos.
- Pai de bondade, atendei nossos pedidos: pelas 
famílias enlutadas, pelos falecidos, pelos idosos 
e enfermos, pelos dizimistas e aniversariantes e 
por todos os motivos que queremos rezar neste 
dia e que estão no silêncio dos nossos corações. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Pai de bondade, os pedidos de 
nossa comunidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Misericórdia (3x) de Deus na família. 
2 - Família sofrida e sem paz, esquecida sem voz 
e sem vez, carente de amor e perdão, nas drogas, 
na rua ou prisão. É tempo de recomeçar, Jesus nos 
convida a amar, acolher, perdoar e viver: o sonho 
de Deus na família. 
3 - Família que vive o amor, na doença, saúde ou 
na dor, na alegria tristeza ou prazer, vem doar 
seu amor, seu viver. É hora de darmos as mãos, 
elevar ao Senhor nossa voz, cantar juntos a nova 
canção: o sonho de Deus na família.
Presidente - Deus de misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus que sempre 
caminha ao nosso lado, cantando o Hino do 
Glória.
(Frei José Moacyr Cadenassi - Sérgio Henrique Gereluz - Adenor 
Leonardo Terra)
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens!
1 - Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso.
2 - Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós 
vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa glória.
3 - Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, tende piedade 
de nós.
4 - Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós.
5 - Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém! Amém! (bis)

6. Oração (Missal)
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
misericordioso, 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.

7. Leitura do Primeiro Livro dos Reis (19, 
9a.11-13a)

8. Salmo Responsorial (84) (CD Liturgia VI - TC)
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa 
salvação nos concedei! (bis)

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Em meio às tempestades, às trevas 
e ao mar agitado do mundo de hoje, recebemos 
do Senhor a certeza de que Ele está conosco e 
sempre nos socorre. Ele é o Deus da brisa mansa, 
capaz de acalmar a mais violenta tempestade e 
nos livrar de qualquer perigo. Apresentemos ao 
altar do Senhor o esforço e a dedicação de nossas 
famílias que mesmo diante das dificuldades 
buscam a santificação e lutam para sustentar e 
proteger a vida.
Uma famíla apresenta um belo cartaz com o tema da Semana 
Nacional da Família: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. 
(Josué 24, 15). Coloca-o em lugar já preparado.                                                                                                            

(Pe. Almir Gonçalves - Valtair da Silva) 
A vida nova, nova família, que celebramos aqui 
tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só 
saber, reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe Senhor! 
Ô, ô, recebe Senhor!

16. Canto das Oferendas 
(Pe. Raimundo do Carmo Borges - Martins Antonello) 
1 - Ofertar nossa vida queremos como gesto de 
amor, doação. Procuramos criar mundo novo, 
trazer para o povo à libertação. 
De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que 
somos e tudo que amamos. Os dons que nós 
temos compartilharemos, aqueles que sofrem, 
sorrir os faremos. 
2 - A injustiça que fere e que mata tanto homem, 
criança e mulher. Faz o jovem viver sem sentido, 
frustrado, perdido, distante da fé. 
3 - Juventude, milhões pelo mundo, tanto anseio 
de libertação! Gente nova, sem cercas e muros, 
constrói seu futuro, liberta o irmão. 
4 - Na família, primeira escola, aprendemos a 
lei do amor. Nos estudos, uma habilidade, com 
seriedade, buscamos, Senhor.

17. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus nosso Pai que nos 
criou à Sua imagem e semelhança, cantando.
(Zé Vicente) 
1 - De todos os cantos viemos, para louvar o 
Senhor. Pai de eterna bondade, Deus vivo e 
libertador, todo o povo reunido, num canto novo 
louvor. 
Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. 
2 - Os pais e mães de família, vamos todos 
celebrar. A força nova da vida, vamos alegres 
cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos 
no amor. 
3 - Bendito o Deus da esperança, que anima a 
gente a andar. Bendito o Cristo da vida, que ensina 
a gente a amar. Bendito o Espírito Santo, que faz 
o povo criador.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração! 

18. Pai Nosso
Presidente - Cheios de alegria pela presença de 
Cristo em nosso meio, rezemos a oração que Ele 
mesmo nos ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - Confiantes na graça que nos anima 
e dispostos a fazer de nossa vida um sinal de 
reconciliação, amor e paz, saudemo-nos com um 
gesto de comunhão fraterna. (canto à escolha)

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Josmar Braga - Waldeci Farias) 
1 - Vem e eu mostrarei que o meu caminho te 
leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti, 
hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar 
ao fim; de onde vim, aonde vou, por onde irás, 
irei também. 
2 - Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar: a 
verdade é como o sol e invadirá teu coração. Sim, 
eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio 
em ti, que crês em mim e à tua luz verei a luz. 
3 - Vem eu te farei da minha vida participar, 
viverás em mim aqui, viver em mim é o bem 
maior. Sim, eu irei, e viverei a vida inteira assim, 
eternidade é na verdade o amor vivendo sempre 
em nós. 
4 - Vem, que a terra espera, quem possa e queira 
realizar com amor, a construção de um mundo 
novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu 
nome aos meus irmãos, iremos nós e teu amor, 
vai construir, enfim, a paz.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, 
alimentados pela vossa Palavra (e pela Comunhão), 
queremos continuar nossa caminhada de fé como 
verdadeiros seguidores do Vosso Filho. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
Sugestão: a equipe prepara uma breve 
homenagem aos pais.

23. Refletindo as Vocações Matrimoniais
A vocação à paternidade é um dom e não é para 
todos. É uma responsabilidade enorme em gerar, 
educar e ser exemplo. Que os pais sejam capazes 
de ser os continuadores da vida e seus filhos no 
futuro possam imitá-los no bem, sustentá-los 
na paciência e no amor. Os pais de hoje devem 
saber investir em seus filhos, isto é, transformá-
los em cidadãos corajosos e destemidos por 
uma sociedade justa, honesta, trabalhadora, em 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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submergido pelas águas: “Senhor, salva-me!” 
Quando o vento se acalma e a brisa suave 
substitui o vento bravio, todos são capazes de 
reconhecer e confessar que Jesus é realmente 
o Filho de Deus. Paulo provou turbulências em 
sua vida missionária ao não ser compreendido 
pelos seus, pois eram incapazes de acolher o 
Cristo Senhor. Ainda que Cristo descendesse 
deles, segundo a humanidade, não eram 
capazes de enxergar que o momento novo da 
salvação tinha chegado. Mas a fé que move 
seu coração permite que ele continue firme 
no anúncio da palavra a todos os povos. A 
perseverança, que é graça divina em nossa 
vida, faz-nos olhar nossa missão sempre com 
o coração esperançoso. A confiança em Deus é 
a força principal que nos faz, a cada momento, 
superar as tribulações e caminhar em frente. 
Rezando pelas vocações à vida familiar, 
nossa prece é por todos os pais que têm a 
grande missão de testemunhar aos filhos o 
amor paternal de Deus. Que eles encontrem 
na oração a força para superarem tantos 
obstáculos que a sociedade pós-moderna 
coloca diante da instituição familiar.

Leituras da Semana
2ª feira: 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26
3ª feira: Ez 2,8-3,4; Sl 118; Mt 18,1-5.10.12-14
4ª feira: Ez 9,1-7;10,18-22; Sl 112; Mt 18,15-20
5ª feira: Ez 12,1-12; Sl 77; Mt 18,21-19,1
6ª feira: Ez 16,1-15.60.63; Is 12,2-6; Mt 19,3-12
Sábado: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50; Mt 19,13-15
Domingo: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Sl  44;                                    
1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

construtores de famílias sadias e de um mundo 
melhor. Combatedores e denunciadores das 
injustiças e solidários com os que estão ao seu 
lado e precisam de uma mão. Os pais devem ser 
testemunhos da fé e da moral cristã e sua fé deve 
ser imitada e os valores moral e cristão devem ser 
os pilares de suas casas.
(Roteiros Homiléticos do Tempo Comum I 2017  - Ano A - CNBB)

24. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a vossa face e 
vos seja favorável! Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. Zezinho) 
1 - Que nenhuma família comece em qualquer 
de repente. Que nenhuma família termine por 
falta de amor. Que o casal seja um para o outro 
de corpo e de mente, e que nada no mundo 
separe um casal sonhador. Que nenhuma 
família se abrigue debaixo da ponte. Que 
ninguém interfira no lar e na vida dos dois. 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum 
horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje e 
em função de um depois. Que a família comece 
e termine sabendo onde vai, e que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai. Que 
a mulher seja um céu de ternura, aconchego 
e calor e que os filhos conheçam a força que 
brota do amor. 
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, 
Senhor, a minha também. (bis)

Meditando a Palavra de Deus
Continuamos vivendo o mês vocacional. O 
convite especial desse domingo é percebermos 
a presença de Deus nos momentos turbulentos 
da vida. Elias, ao fugir da perseguição atroz 
que sofria, corre ao encontro de Deus e se 
refugia em uma gruta, no monte Horeb. 
A grandeza de Deus vem manifestada no 
murmúrio de uma brisa leve, não no vento, 
nem no fogo que tudo devora. Nas agitações é 
preciso pedir o dom da serenidade, sem o qual 
não somos capazes de enxergar a presença 
divina. No evangelho, os discípulos são 
apresentados na turbulência do mar, no agito 
dos ventos. Enquanto isso, Jesus reza ao Pai 
no silêncio da madrugada. Indo ao encontro 
deles, gera espanto, a ponto de o confundirem 
com um fantasma. Pedro faz a experiência 
de que realmente é Jesus não no momento 
em que pede para caminhar também ele 
sobre as águas, mas no momento em que é 


