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CELEBRAÇÃO DE ABERTURA  

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” (Josué 24,15)  

 

1º ENCONTRO – ABERTURA 

Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, uma imagem da sagrada família, (caso a família tenha) uma 

jarra com flores, foto dos pais com os filhos.  

MOTIVAÇÃO: No segundo domingo do mês de agosto, mês vocacional no Brasil, celebramos o Dia dos 

Pais. Rezemos agradecidos a Deus Pai pelos nossos pais que continuam a sua missão, como também os pais 

já falecidos. Ofereçamos como filhos, aos pais: amor, respeito, carinho, orações, gratidão e paz. Na família, 

o pai juntamente com a mãe ocupa um lugar especial e importante.  

 CANTO: Oração pela família 

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, do hoje 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)  
 

 SAUDAÇÃO INICIAL  

 

ANIMADOR (a): Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rezemos juntos a Oração  

Inicial da Semana Nacional da Família, pedindo a Deus por nossos pais. (Pág. 4)  

 

FILHO (a): A alegria do Dia dos Pais nos leva a celebrar a Semana Nacional da Família, entre os dias 09 e 

15 de agosto de 2020, em todas as comunidades do Brasil, com o tema: “Eu e minha casa serviremos ao 

Senhor.”  

  

CANTO: Abençoa Senhor as famílias, amém! Abençoa Senhor a minha também! (Bis)  

 

FILHO (a): Nesse tempo de pandemia fomos convidados a ficar em casa, em isolamento para evitar a 

propagação do vírus. Os pais e filhos tem ocasião de conviver por mais tempo juntos. Como se tem visto 

houve muita criatividade para ocupar o tempo com coisas úteis e que ajudam a estreitar os laços familiares. A 

igreja sempre teve a “casa” como lugar de encontro e vivência do amor mútuo e lugar do crescimento da fé.  

A casa (família) como “Igreja doméstica”!  

 

FILHO (a): Cremos no amor como nossa missão. E que esta missão seja o meio de sermos completamente 

vivos e alcançarmos a realidade para a qual fomos criados. Acreditamos que este amor deve ser ensinado, 

compartilhado e comunicado na família e por ela; que é a igreja doméstica.   

  

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS  

  

ANIMADOR (a): Com a ajuda do Evangelho, vamos conversar sobre a paternidade aos olhos de Deus e os 

desafios enfrentados pelos pais em Sociedade.  
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Conheceremos, por exemplo, a importância do “Sim” de São José a Deus para “gerar” a presença viva de 

Jesus em todas as famílias!  

 

Texto bíblico: Mt 1,18-24  

  

PARTILHA  

1-O que o texto diz para nós, hoje?  

2-Somos chamados a abrir caminhos para a vida, como fez José?  

 

ANIMADOR (a): Jesus entra na nossa história, vem ao meio de nós, nascendo de Maria por obra de Deus, 

mas com a presença de São José, o pai legal que o protege e ampara. O exemplo de São José é para todos um 

forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a Providência nos destinou. 

Antes de tudo, para os pais de família, para que saibam sempre apreciar a beleza de uma vida simples e 

laboriosa, cultivando com solicitude o relacionamento conjugal e cumprindo com entusiasmo a grande e difícil 

missão educativa.  

  

PRECES:  

 

ANIMADOR (a): Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces, cheios de confiança e amor filial, nesse 

dia em que celebramos o dia dos pais e respondamos:  

Todos: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. MÃE: Por nossos esposos, para que, fiéis a eles, saibamos 

reconhecer sua dedicação, amor e serviço, rezemos ao Senhor.  

 

FILHO (a) Por todos os pais viúvos, empobrecidos, desempregados, abandonados e por aqueles que estão 

doentes, rezemos ao Senhor.  

 

PAI: Para que aprendamos a reconhecer em cada rosto de pai, especialmente nos marcados pelo sofrimento, 

a face de Deus Pai, rezemos.  

 

MÃE: Pelos pais falecidos, para que Deus lhes conceda a Paz eterna, rezemos.  

  

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA  

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, a Vós, com confiança, nos 

dirigimos.   

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, 

escolas autênticas do Evangelho e pequenas Igrejas domésticas.   

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça, nas famílias, experiência de violência, egoísmo e divisão: 

quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça a consolação e cura.   

Sagrada Família de Nazaré que cresça sempre mais a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, 

a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José,  escutai a nossa súplica. Amém. 

 

ENCERRAMENTO 

ANIMADOR: Estivemos reunidos e continuaremos unidos EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO 

ESPÍRITO SANTO. 

T. Amém  

 

 

 

 


