
Preparar e colocar em lugar de destaque, um bonito cartaz 
com o tema da Semana Nacional da Família. “Amor familiar, 
vocação e caminho de santidade”. Preparar também a 
recordação da vida. Antes de qualquer comentário, cantar o 
refrão até que a assembleia fique em silêncio, em atitude de 
oração.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Taizé - Ofício Divino das Comunidades) 
Seja bendito quem chega, seja bendito quem 
chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo a 
paz do Senhor. 
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume

2. Canto Inicial (Luiz Carlos Susin) 
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir! Se 
queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui! 
1 - Profetas te ouviram e seguiram tua voz. 
Andaram mundo afora e pregaram sem temor. 
Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. 
Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou! 

2 - Nos passos de Teu Filho, toda e Igreja também 
vai, seguindo Teu chamado de ser santa qual 
Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. 
Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui! 
3 - Os séculos passaram, não passou, porém, 
tua voz, que chama ainda hoje, que convida a 
te seguir. Há homens e mulheres que te amam 
mais que a si e dizem com firmeza: vê, Senhor, 
estou aqui!

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a esta celebração do Mistério 
da nossa fé. Hoje o Senhor nos convida a assumir 
com fidelidade o compromisso de anunciar o 
Seu Reino de amor e paz onde vivemos. Com a 
certeza que Ele nos acompanha e nos fortalece 
nesta missão, façamos o sinal que nos reúne na 
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...
Presidente - Reunidos pelo amor de nosso Deus, 
é com grande alegria que hoje comemoramos 
o dia dos pais e iniciamos a Semana Nacional 
da Família, que traz como tema “Amor familiar, 
vocação e caminho de santidade”. Neste momento 
vamos trazer presente os fatos que marcaram a 
semana que passou (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente -  Com o coração humilde e 
arrependido, aproximemo-nos do Deus Justo 
e Santo e peçamos perdão de nossas faltas e 
omissões (silêncio). Arrependidos, cantemos.
(Pe. 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. 
Misericórdia (3x) de Deus na família. 
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8. Salmo Responsorial (39) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C)
Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio! 
- Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, 
ouviu meu clamor. 
- Retirou-me da cova da morte e de um charco 
de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a 
rocha, devolveu a firmeza a meus passos. 
- Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema 
em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, 
adorem e esperem em Deus, confiantes. 
- Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém, guarda 
o Senhor minha vida, e por mim se desdobra em 
carinho. Vós me sois salvação e auxílio: vinde 
logo, Senhor, não tardeis! 

9. Leitura da Carta aos Hebreus (12, 1-4)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia XII - T.C - Faixa 1)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
1 - Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz 
estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (12, 49-53) 

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Pai, que nos envia a 
sermos profetas anunciadores do vosso Reino, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes no amor misericordioso 
de nosso Deus, supliquemos por nossas 
necessidades. A cada pedido cantemos: Ó Senhor, 
Senhor neste dia, escutai nossa prece. (D.R.)

- Senhor, guiai os pastores da vossa Igreja, o 
Papa Francisco, os bispos, os padres e diáconos, 
para que a exemplo dos profetas e apóstolos 
anunciem com coragem o Projeto de Vida e 
Salvação anunciado e revelados por Jesus Cristo. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todos aqueles que almejam 
assumir na próxima eleição o governo do nosso 
País, para que sua vocação de servir seja realmente 
para o bem de toda a sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai os fiéis da paróquia São Roque 
em São Roque do Canaã e todas as comunidades 
que celebram a festa de seu padroeiro para que 
este momento seja de fortalecimento da fé entre 
seus membros. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os pais, para que à 
luz da vossa Palavra, eduquem seus filhos e filhas 
no caminho da fé, ensinando-os a vivenciarem os 
valores cristãos na família e na sociedade. Nós 
vos pedimos.

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 - Senhor, Deus de bondade, 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 ao nosso Deus, que 
em Jesus manifestou Seu grande amor por nós, 
cantando o Hino do Glória.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, 
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), 
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei 
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso 
clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor nosso 
Deus, a cruz de vosso filho é sinal de contradição. 
Fazei que nos decidamos a aceitar o Cristo 
crucificado e a seguir o seu caminho, atentos 
aos vossos apelos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Pe. Zezinho) 
É como a chuva que lava, é como o fogo que 
arrasa, tua Palavra é assim, não passa por mim 
sem deixar um sinal.
Onde for possível, convidar uma família para proclamar o Salmo 
e as leituras.

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
38, 4-6.8-10)

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Senhor, concedei sabedoria à Pastoral Familiar 
para que oriente os jovens que desejam assumir 
a vocação matrimonial, a se aprofundarem no 
conhecimento do Sacramento do Matrimônio e 
formarem verdadeiras famílias cristãs. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração pela Família.
Deus, te agradeço pela minha família e por tua 
presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de 
cada dia, que nunca nos deixou faltar. Nos dê 
paz, sabedoria, compreensão e carinho um com 
outro. Abençoe todos os nossos dias e nos livre 
de todo mal, hoje e sempre. Amém!

15. Apresentação dos Dons 
Membros da pastoral familiar e casais do ECC, apresentam-se 
diante do altar com flores, erguendo-as para a assembleia e 
depois para o altar, enquanto se canta.

Presidente - Neste dia em que iniciamos a 
Semana Nacional da Família e comemoramos 
o Dia dos Pais, o Papa Francisco não se dirige 
as famílias ideais, mas sim, as famílias reais: “A 
força da família reside essencialmente na sua 
capacidade de amar e de ensinar a amar. Por 
mais ferida que uma família possa estar, ela pode 
sempre crescer a partir do amor”. (Mensageiro, 
pág. 10). Apresentemos ao Altar do Senhor a 
vida de todas as famílias no compromisso de 
superar as adversidades com a força do amor, 
aproveitando-o como lição de vida.
(Pe. Almir G. dos Reis - Fr. Valtair Francisco da Silva) 
1 - Flores espinhos, dor e alegria, pais, mães e 
filhos diante do altar. A nossa oferta em nova 
festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar! Ô, 
ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
  

16. Canto das Oferendas 
(Ir. Maria de Fátima Ávila - Lindberg Pires) 
Aceita, ó Pai, a nossa oferta, transforma tudo o 
que te damos, por Jesus Cristo te pedimos, pois 
é como Ele que contamos.
1 - Ofertamos ao Senhor a nossa luta para um 
mundo mais fraterno construir. Começamos o 
trabalho em nossa casa, na família, pra depois 
se difundir. 
2 - Ofertamos ao Senhor com alegria nossa vida 
em sacrifício e oblação por famílias e povos que 
não sabem o que é ser fraterno, ser cristão.

17. Louvação
Presidente - Com o coração cheio de esperança, 
louvemos e agradecemos a Deus por todas 
as famílias, equipes, pastorais, serviços, 
organizações, associações, movimentos... que 
continuam anunciando os valores do Seu Reino 
de amor entre nós.

(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu altar.

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 - Unidos como irmãos e irmãs, 
rezemos a Deus nosso Pai, como Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Presidente - O amor familiar é paciente. Os 
relacionamentos não podem ser impulsionados 
e levados à agressividade. Sem cultivarmos a 
paciência, sempre acharemos desculpas para 
responder com ira e “a família tornar-se-á 
um campo de batalha”. Rezemos em silêncio 
pedindo que a paz reine em nossas famílias, nas 
comunidades e no mundo. 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Almir G. dos Reis - Fr. Moisés Siqueira Moraes) 
1 - A quem nós servimos quando partimos o pão 
do amor? Criança sem nome morrendo de fome 
eras Tu, Senhor? 
Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da 
libertação. Teu corpo e teu sangue animem, 
sustentem a nossa missão! 
2 - A quem acolhemos quando envolvemos 
de humano calor? O velho esquecido também 
excluído eras Tu, Senhor? 
3 - De quem nós cuidamos quando curamos 
feridas e dor? O pobre doente da vida descrente 
eras Tu, Senhor? 
4 - A quem escutamos quando tratamos com 
digno valor? O índio poeta de sangue profeta 
eras Tu, Senhor? 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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3 - Que os jovens corações enamorados, humildes 
e aprendendo o verbo amar, não deixem de 
sonhar extasiados que um dia também eles vão 
chegar!

Meditando a Palavra de Deus
A proposta de Jesus no Evangelho de Lucas é 
mesmo provocante, inquieta-nos: “Vós pensais 
que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, 
eu vos digo, vim trazer a divisão” (Lc 12,51). 
O projeto de Jesus é o do Reino; o próprio 
Cristo é o Reino, é a vida plena para todos nós. 
Veio “lançar fogo à terra” para consumir todo 
egoísmo, todas as desavenças, todo o ódio, 
todas as mentiras, toda a escravidão e todas as 
estruturas injustas, geradoras de morte, para 
que surja um mundo novo, de acordo com o 
Reino e seus valores. Cristo sabe que o Reino é 
exigente e radical e que provocará a oposição 
de muitos. Mas, como o profeta, Jesus não está 
preocupado com a perseguição, nem mesmo 
com a morte, pois quer com fidelidade realizar 
o plano do Pai. Certamente ainda precisamos 
aprender a viver a fá com mais radicalidade. 
Não sejamos, pois, uma Igreja acomodada, 
preocupada com ritualismos e exterioridades, 
mas uma Igreja samaritana, uma Igreja do lava-
pés, da solidariedade e do compromisso com a 
justiça. O Senhor espera que sejamos assim, como 
cristãos e como comunidade. A preocupação com 
a salvação deve ser nossa todos os dias. Estreita 
é a porta para entrar no Reino. Fácil, largo e 
espaçoso é aquele que nos leva para longe dele. 
Viver o projeto de Jesus, em nossos dias, é puro 
desafio, como também o foi em outros tempos, 
em circunstâncias diferentes, mas com o mesmo 
teor. O convite de Jesus é exigente, verdadeiro, e 
nenhum cristão deveria se assustar ou estranhar 
sua Palavra. Aproveitemos essa Palavra de Deus 
tão rica para todos nós, para nos enriquecermos 
na fé e no amor a Deus a aos irmãos.

Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2022

Leituras da Semana
2ª feira: Ez 24,15-24; Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
3ª feira: Ez 28,1-10; Dt 32,26-36; Mt 19, 23-30
4ª feira: Ez 34,1-11; Sl 22; Mt 20,1-16
5ª feira: Ez 36,23-28; Sl 50; Mt 22,1-14
6ª feira: Ez 37,1-14; Sl 106; Mt 22,34-40
Sábado: Ez 43,1-7a; Sl 84; Mt 23,1-12
Domingo: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44; 1Cor 
15,20-27a; Lc 1,39-56  

5 - A quem amparamos quando mostramos um 
mundo melhor? O jovem drogado por não ser 
amado eras Tu, Senhor? 
6 - A quem nos somamos quando irmanados na 
luta e na dor? Aquele operário chorando o salário 
eras Tu, Senhor? 
7 - A quem apoiamos quando medimos do rosto 
o suor? O homem do campo em seu desencanto 
eras Tu, Senhor? 
8 - A quem defendemos denunciando o mal sem 
temor? Mulher explorada, o negro ainda escravo 
eras Tu, Senhor?

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Unidos a Cristo 
por este encontro fraterno, (e pela Comunhão) 
nós vos imploramos, ó Deus, para que fortaleça 
em nossos corações o desejo de andar em Vossos 
caminhos e que nenhum sofrimento nos impeça 
de perseverar nos Vossos mandamentos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém. 

22. Breves Avisos

23. Gesto Concreto
Presidente - Iniciando a Seamana Nacional da 
Família, queremos nos comprometer realizando 
gestos e ações em favor das nossas famílias.
- Rezar o Terço em casa ou na comunidade.
- Onde houver, participar da Semana Nacional 
da Família.
- Convidar alguma família que está ausente da 
comunidade, para participar de algum evento 
durante a semana.

24. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós.
- Deus, Pai da família humana, guardai e ajudai a 
prosperar o lar de todos vós. Amém.
- O Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, 
concedei que em vossas casas e moradias sejam 
um lugar de aconchego, respeito, diálogo e 
harmonia cristã. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. Zezinho) 
1 - Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos 
ainda vivem como irmãos e, venha quem vier, 
encontra abrigo e todos têm direito ao mesmo 
pão. 
Onde todos são por um e um por todos, onde a 
paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz seja 
o sonho das famílias do Brasil!
2 - Os filhos qual rebentos de oliveira, alegrem 
os caminhos dos seus pais e façam a família 
brasileira achar seu amanhã na mesma paz! 

Deus nos envia


