
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1.CANTO DE ABERTURA
Deus, nosso Pai protetor, dá-nos hoje um 
sinal de tua graça! Por teu ungido, ó Se-
nhor, estejamos pra sempre em tua casa!
1. Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui, pra me 
escutar. Infeliz eu sou e pobre. Vem depressa 
me ajudar! Teu amigo eu sou, tu sabes. Só em 
ti vou confiar.
2. Compaixão de mim, Senhor! Eu te chamo 
noite e dia. Vem me dar força e coragem. E au-
mentar minha alegria. Eu te faço minha prece, 
pois minh’alma em ti confia.
3. Tu és bom e compassivo e a quem pede, 
me dás perdão. Dá ouvido a meus pedidos: 
Meu lamento é oração. Na hora amarga eu te 
procuro. Sei que não te chamo em vão.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- Irmãos eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, pela santificação do Espírito para 
obedecer a Jesus Cristo e participar da bên-
ção da aspersão do seu sangue, graça e paz 
vos sejam concedidas abundantemente.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós so-
mos convidados a morrer ao pecado e res-
surgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai (pausa).
- Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!

- Senhor, que congregais na unidade os vos-
sos filhos dispersos, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, preparastes 
para quem vos ama bens que nosso olhos 
não podem ver; acendei em nossos corações 
a chama da caridade para que amando-vos 
em tudo e acima de tudo, corramos ao encon-
tro das vossas promessas que superam todo 
desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
- Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 38,4-6.8-10)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Naqueles dias, 4disseram os príncipes ao rei: 
“Pedimos que seja morto este homem; ele 
anda com habilidade lançando o desânimo 
entre os combatentes que restaram na cidade 
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VOCAÇÃO PARA A VIDA EM FAMÍLIA - DIA DOS PAIS
INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

Esta segunda semana do mês vocacional é dedicada à família. Família é um dos tesouros 
mais importantes, um patrimônio da humanidade. É um bem para o casal, para os filhos, 
para a Igreja e para a sociedade. É lugar de realização humana, geração da vida, formadora 
de valores e a igreja doméstica. Que nossas famílias sejam o ambiente do cultivo do amor, 
do diálogo, da acolhida, do perdão, da fidelidade e da paz. De maneira especial a todos os 
pais que, de forma incansável, lutam contra todos os reveses que a vida apresenta, para que 
levem adiante com coragem e determinação a proteção de sua família. Cantemos.



e sobre todo o povo, dizendo semelhantes pa-
lavras; este homem, portanto, não se propõe 
o bem-estar do povo, mas sim a desgraça”. 
5Disse o rei Sedecias: “Ele está em vossas 
mãos; o rei nada vos poderá negar”. 6Agarra-
ram então Jeremias e lançaram-no na cisterna 
de Melquias, filho do rei, que havia no pátio da 
guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. 
Na cisterna não havia água, somente lama; 
e assim ia-se Jeremias afundando na lama. 
8Ebed-Melec saiu da casa do rei e veio ter com 
ele, e falou-lhe: 9“Ó rei, meu senhor, muito mal 
procederam esses homens em tudo o que 
fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-
-o na cisterna para aí morrer de fome; não há 
mais pão na cidade”. 10O rei deu, então, esta 
ordem ao etíope Ebed-Melec: “Leva contigo 
trinta homens e tira da cisterna o profeta Jere-
mias, antes que morra”. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (39(40))
- Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu 
auxílio! 
- Esperando, esperei no Senhor, / e inclinan-
do-se, ouviu meu clamor.
- Retirou-me da cova da morte / e de um char-
co 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, con-
fiantes.
- Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém, guar-
da o Senhor minha vida, / e por mim se desdo-
bra em carinho. Vós me sois salvação e auxí-
lio: / vinde logo, Senhor, não tardeis! 

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 12,1-4)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 1Rodeados como estamos por tama-
nha multidão de testemunhas, deixemos de 
lado o que nos pesa e o pecado que nos en-
volve. Empenhemo-nos com perseverança no 
combate que nos é proposto, 2com os olhos 
fixos em Jesus, que em nós começa e com-
pleta a obra da fé. Em vista da alegria que lhe 
foi proposta, suportou a cruz, não se impor-
tando com a infâmia, e assentou-se à direita 
do trono de Deus. 3Pensai pois naquele que 
enfrentou uma tal oposição por parte dos pe-
cadores, para que não vos deixeis abater pelo 
desânimo. 4Vós ainda não resististes até ao 
sangue na vossa luta contra o pecado. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 12,49-53)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que 
dia o Senhor há de vir, não sabeis não.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los: 49“Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e 
como gostaria que já estivesse aceso! 50Devo 
receber um batismo, e como estou ansioso 
até que isto se cumpra! 51Vós pensais que eu 
vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, 
eu vos digo, vim trazer divisão. 52Pois, daqui 
em diante, numa família de cinco pessoas, 
três ficarão divididas contra duas e duas con-
tra três; 53ficarão divididos: o pai contra o filho 
e o filho contra o pai; a mãe contra a filha e a 
filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a 
nora contra a sogra”.  
- Palavra da Salvação! 
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do 
céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espír ito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu aos céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na comunhão dos 
santos; / na remissão dos pecados; / na ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Irmãos e irmãs, nesta Semana Nacional da 
Família, confiantes na misericórdia de Deus, 
elevemos  nossas preces pelas famílias, para 
que desempenhem a sua vocação de ser no 
mundo sinal do amor de Deus, rezemos:
- Uni, Senhor, as famílias em torno da fé.
1. Iluminai a Igreja, a grande família de Cris-
to, para que tenha a sabedoria de ensinar as 
famílias a serem verdadeiras “igrejas domésti-
cas”, rezemos.
2. Fortalecei todas as famílias cristãs, para 
que, como um tecido, entrelacem a vida da 
Igreja testemunhando para o mundo os valo-
res do Evangelho, rezemos.
3. Despertai em nossos jovens a vontade de 
construir uma família alicerçada no perdão e 
no amor, sendo fiéis ao vosso projeto no sa-



cramento do matrimônio, rezemos.
4. Abençoai a Semana Nacional da Família em 
nossas paróquias, rezemos.
- Uni, Senhor, as famílias em torno da fé.
5. Protegei nossos pais e dai-lhes saúde, paz 
e alegria, para que sejam sinais do amor de 
Deus Criador, rezemos.
6. Dai a recompensa eterna aos pais falecidos, 
rezemos. 

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Alegre em prece, teu povo agradece teus 
dons, ó Senhor. / E como família, cantando, 
partilha seus dons, seu amor.
2. Unidos, fazemos os dons que trazemos o 
vinho e o pão. / Quem colhe, quem planta, 
quem faz e quem canta é tudo oração.
3. Bem vês nesta mesa, Deus quer, com certe-
za, a todos saciar. / Ninguém vá na vida, sem 
pão, sem comida, proclama este altar.

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
ACOLHEI, ó Deus, estas nossas oferendas, 
pelas quais entramos em comunhão convos-
co, oferecendo-vos o que nos destes, e rece-
bendo-vos em nós. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele 
é a vossa Palavra viva, pela qual tudo crias-
tes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, ver-
dadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir 
a vossa vontade, e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na hora da 
sua paixão a fim de vencer a morte e manifes-
tar a ressurreição. Por Ele os anjos celebram 
vossa grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós associar-
-nos a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
- Santo, Santo, Santo, ...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

ESTANDO para ser entregue e abraçando livre-
mente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se faz 
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bis-
po Cesar e todos os ministros do vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cris-
to, vosso Filho.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Rezemos, com amor e confiança, a oração 
que o Senhor Jesus nos ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 



SEMANA DA FAMÍLIA: “ALEGRIA DO AMOR”
Queridos diocesanos, Deus está nos dando a graça de uma semana inteira voltada à Oração, Refle-

xão e Compaixão para com as nossas famílias espalhadas pelas diversas paróquias e comunidades de 
nossa Igreja particular. A Família é um Dom de Deus, preciosíssimo, nascemos de uma que se dispôs 
a nos amar: pai, mãe, irmãos... Somos o que somos pelos traços genéticos dos pais, eles foram instru-
mentos de Deus para que eu viesse a esse mundo. O sim de meus pais à Vida, à obediência a Deus e 
ao Sacramento do Matrimônio me faz ou pode fazer um cristão autêntico, cidadão honesto, pessoa de 
bem. A Família está no Plano de Deus não como meio para regular a sociedade, mas como fim último: 
pessoa realizada! Viemos do Deus Trindade, passamos por uma família humana e voltaremos para o 
seio da Família Trinitária. À luz da exortação apostólica pós-sinodal, “Alegria do Amor”, queremos refletir 
não para mudar a doutrina, mas para modificar a abordagem pastoral. O Papa Francisco exige de todos 
nós conversão pastoral e pessoal contemplando a realidade de nossas famílias com o olhar miseri-
cordioso. Muitos de nossos irmãos estão à beira do caminho, feridos, machucados, esperando nossa 
atitude de bom samaritano. Deus derrame bênçãos e graças sobre todas as famílias e que tenhamos 
uma semana abençoada!

Pe. João Alves Sobrinho - Assessor Diocesano da Pastoral Familiar

lhando-nos a ele aqui na terra, participemos 
no céu da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre vós as 
suas bênçãos. - Amém.
- Torne os vossos corações atentos à sua pa-
lavra, a fim de que transbordeis de alegria di-
vina.
- Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamen-
tos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos.  
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.
- Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Vim lançar sobre a terra um fogo, Um incên-
dio vim atear, Meu prazer será vê-lo aceso, 
Ver o incêndio, meu gosto será.
1. O Senhor é minha luz, Ele é minha e salva-
ção. O que é que vou temer? Deus é minha 
proteção. Ele guarda minha vida: Eu não vou 
ter medo, não! (bis)
2. Quando os maus vêm avançando, Procu-
rando me acuar. Desejando ver meu fim, Só 
querendo me matar, Inimigos opressores é 
que vão se liquidar! (bis)

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Unidos a Cristo por este sacramen-
to, nós vos imploramos, ó Deus, que, asseme-
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