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APRESENTAÇÃO
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15)
Na alegria do Evangelho queremos viver plenamente a
vontade do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias,
em nossas casas. Todos os anos, em agosto, mês das vocações se celebra, também este grande plano de Deus – a
família. Na família todas as vocações nascem e se encontram.
A proposta desse ano é reforçar a ideia da casa, este lugar sagrado que abriga as pessoas mais próximas. Afinal,
a família é uma pequena igreja doméstica, santuário da
vida e do amor.
Intensificada pela pandemia do novo coronavírus sabemos da necessidade de conviver bem entre as pessoas
e tornar esse lugar cada vez mais num lugar onde Deus
também habita. “Criar um lar, em suma, é criar uma família; é aprender a se sentir unidos aos outros mais além
dos vínculos utilitários ou funcionais, unidos de tal maneira que sintamos a vida pouco mais humana... Um lar
todos nós sabemos precisa de cooperação de todos. E isso
implica pedir ao Senhor que nos dê a graça de aprender
a termos paciência, de aprender a perdoar a si mesmo;
aprender todos os dias recomeçar” (DGAE 2019-2023,
n.5).
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Para auxiliar as famílias na construção desse “lar”
sob os alicerces do Pão, da Palavra, da Caridade e da
Missão a Pastoral Familiar e Movimentos familiares
da nossa Arquidiocese inspirados no subsídio nacional “Hora da Família apresentam uma proposta de
encontros de família reunida em sua casa para rezar
e refletir com seus membros. Trata-se de uma proposta simples, mas que se bem preparada e vivida
trará bons efeitos.
Propomos 7 encontros, a partir do domingo Dia
dos Pais, sendo que o 5º. Encontro é uma adoração.
Onde for possível, realizá-la na Comunidade, com a
exposição do Santíssimo Sacramento ou uma visita à Capela do Santíssimo, ou ainda, acompanhar a
transmissão de uma adoração ao vivo.
Os demais encontros vão na mesma direção, aprofundando a vocação da Igreja Doméstica: a família.
Boa e Santa Semana Nacional da Família.
Pe. Renato Criste Covre
Coordenador da Comissão para Vida e Família
Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar
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ORAÇÃO INICIAL
(Para todos os dias)

Oficial
Lado l: Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito do Pai,
Vós nos destes a vida
e nos revelastes o verdadeiro amor
transbordante e inesgotável,
que brota da família trinitária.
Lado 2: Queremos colocar nossas famílias
na mesma sintonia e intensidade
desse amor, generoso e gratuito,
sempre aberto à vida e,
“como Igreja doméstica ,
sermos fermento de vida nova
para a sociedade” (AL 292).
Todos: Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso
Reino, ...
Dirigente: ... e cresçamos no compromisso de família
humana à luz da Trindade divina, tornando-nos semelhantes na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo
São José e de vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria,
cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isto vos pedimos, com o Pai, na unidade do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
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ORAÇÃO FINAL
(Para todos os dias)

Oficial
Família: Deus nosso Pai, por quem somos Amados e
Chamados antes que nascêssemos (cf. Jr, 1,5) para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor, fazei que nossas famílias, a exemplo da Família de Nazaré, sejam missionárias do vosso Reino.
Todos: Somos Amados e Chamados ao amor na vocação
que nos destes.
Família: Pedimos-vos por nossas famílias, para que, encontrando em Vós a vocação, ajudem a cada pessoa a
estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em
nossas casas sirvamos ao Senhor.
Todos: Somos Amados e Chamados ao amor na vocação
que nos destes.
Família: Isto Vos pedimos pela intercessão de Maria,
nossa mãe, e de São José, educadores de vosso Filho.
Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!
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1° DIA 09/08

CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PAIS

Pode ser preparado pelos filhos, netos e outros membros da
família para homenagearem os pais. (mesmo os ausentes
fisicamente). Sugerimos imprimir fotos dos pais com seus
filhos, em momentos significativos, e colocá-las com local
de destaque, juntamente com a imagem de São José (caso a
família tenha).
Dirigente: Reunidos para celebrar com nossos pais, vamos
recordar as maravilhas que Deus realizou em São José, homem justo, humilde e exemplo de paternidade. Vamos juntos
louvar a Deus, Pai de todos nós, por cada um de nossos pais.

Sugestão para crianças

(Escolher duas crianças para lerem e fazerem um desenho de
São José. No começo elas participam com a oração seguinte
e depois saem para pintar o desenho).
Criança: Deus falou com São José enquanto ele dormia e
ele acreditou no sonho que teve com Deus.
Todas as crianças: Obrigado São José, por aceitar ser o esposo de Maria e o pai de Jesus.

Oração inicial (Pág. 06)
Dirigente: Rezemos juntos a Oração Inicial da Semana Nacional da Família, pedindo a Deus por nossos pais.

Bíblia aberta (Mt 1, 18, 24)
Pai: Dom de Deus

9
Primeiro Dia
Leitor 1: O evangelista Mateus conta- nos como José se
deixou guiar por Deus numa época em que a lei punia a
noiva infiel com a morte por apedrejamento (Dt 22, 20ss).
Ao renunciar seus sonhos para concretizar o Sonho de
Deus, José venceu a tentação de rejeitar secretamente sua
noiva grávida, assumiu a paternidade legal do seu filho,
e, assim, “gerou” Jesus nas estruturas humanas; criando
um modelo de família baseado no amor presente na Santíssima Trindade!
Leitor 2: O pai da Sagrada Família ensina-nos como um
homem pode crescer, na proteção e condução da família,
superar seus temores e desafios com as respostas encontradas na confiança constante e amizade íntima com Deus.

Oração
Deus de Amor Infinito, Vós mostrastes à humanidade o
vosso Amor Paterno em São José, homem justo. De coração e mente totalmente abertos a vossa Vontade, ele venceu seus temores casando-se com Maria, que concebeu
Jesus pela ação do Espírito Santo, e gerou, definitivamente, a vossa Presença no seio da família humana!
Que vossa Graça e o exemplo de São José nos sustentem
na vivência de vossa Palavra em cada momento do cotidiano, na pronta realização de tua Vontade, abandonando
nossos desejos e planos por Vós, e no estabelecimento de
relações de amor recíproco em nossas famílias e comunidades, fazendo com que sintamos a presença de vosso
Filho em cada um de nós e em cada relação entre nós,
repetindo a experiência da Sagrada Família e refletindo,
aqui na terra, a vida da Santíssima Trindade. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Amém!
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Primeiro Dia

Compromisso
Criar, periodicamente, momentos de diálogo entre o pai e
cada um dos filhos, separadamente, para fortalecer os laços,
o conhecimento e respeito recíprocos.
Ler juntos as catequeses do Papa Francisco sobre os pais e
refletirem sobre os pontos fortes que já existem na relação
pai/filhos e aqueles pontos que precisam ser melhorados.
(Papa Francisco. Audiência Geral, 28/0 l/1015 e 04/02/2015)
Reunir a família para recordar os momentos vividos com o
pai falecido, ressaltando seus bons exemplos e virtudes, para
os transmitir às novas gerações. Buscar o perdão ou perdoar
aquele familiar com o qual o relacionamento foi “ferido”,
pedindo a graça e a força a Deus, com a intercessão de São
José, para fortalecer a virtude da misericórdia na família.

Oração final (Pág. 08)
Pai nosso - Ave Maria

Bênção final
Dirigente: Que Deus Todo Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dê-nos um coração de filhos.
Todos: Amém!
Dirigente: Que Ele abençoe e fortaleça todos os pais na
missão de zelar pela família para que reine
a harmonia e a paz.
Todos: Amém!
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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2° DIA 10/08

AMADOS E
CHAMADOS POR DEUS

Bíblia aberta na citação de Isaías, vela acesa, um coração desenhado (símbolo do amor), crucifixo e trigo
(simbolizando a messe).

Sugestão para crianças:
Vestir uma criança de padre, uma de freira, outras de
pai e mãe e no final, antes da bênção, colocá-las no
centro da reunião e pedir que falem sobre as pessoas que estão representando, ou fazer um teatrinho no
final.

Oração inicial (Pág. 06)
Bíblia aberta (lsaías, 43,1-5)
Leitor: O amor é paciente. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar
agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando
por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver,
anti sociais, incapazes de dominar nossos impulsos.
O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste
mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que eu desejaria.
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Segundo dia

Compromisso
Rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas uma vez
por semana. Reunir a família e assistir a um filme sobre
a vocação. (Sugestão: Mosscati - O Doutor que Virou
Santo).

Oração final (Pág. 08)
Pai nosso - Ave Maria

Bênção final
Dirigente: Deus Todo-Poderoso abençoai-nos na vossa
bondade e infundais em nós a sabedoria da salvação.
Todos: Amém!
Dirigente: Sempre nos alimente com os ensinamentos
da fé e nos faça perseverar nas boas obras. Dirigente:
Orienteis para Ele os nossos passos e nos mostreis o
caminho da caridade, da paz e da verdadeira vocação.
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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3° DIA 11/08

FAMÍLIA E MATRIMÔNIO

Deve ser preparado pela família: pais, filhos e quem mais
morar na casa. Se desejar coloque em destaque o Santo de devoção da família acolhedora, mas este Encontro
também pode ser realizado somente pelos membros da
casa, se não estiverem ainda inseridos em grupos. Ex:
foto de casamento.

Sugestão para crianças

As crianças participam até a Leitura de Gênesis 2,19-24,
depois saem para pintar o Paraíso, especialmente as figuras do Homem e da Mulher. No final elas podem falar sobre o que pensaram da atividade.

Oração inicial (Pág. 06)
Bíblia aberta (Gênesis 2,19- 24)
Família e matrimônio
Leitor 1: A família tem início no matrimônio. A primeira
imagem de matrimônio nas Sagradas Escrituras encontra-se na passagem em que Deus cria uma companheira para
Adão (Gn 2, 19-24). Com a vinda de Nosso Senhor Jesus
Cristo passou a união entre o homem e a mulher a ser elevada à condição de Sacramento.

Leitor 2: O matrimônio é o Sacramento na relação de

amor e fé entre os cônjuges e que tem um caráter unitivo
e procriativo. Para que o matrimônio frutifique é preciso
que os esposos sejam uma só carne, que haja comunhão de
ideias e projetos, que sejam parceiros na caminhada, tendo
o propósito de fazer o outro feliz, a exemplo de Cristo e a
Igreja.
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Terceiro dia

Leitor 3: É o matrimônio o lugar propício e oportuno do

serviço ao Senhor e aos irmãos: 1) pela prática do amor,
os esposos se tornam parceiros de Deus na educação dos
filhos; 2) ao educar a prole na fé, surge uma família que
é missionária, pois evangeliza; 3) pelo amor mútuo, os
membros da família são exemplos da presença de Cristo na
comunidade; 4) inseridos na Igreja se auto ajudam, e ajudam àqueles que se aproximam; 5) situações como a saúde e doença, desentendimentos e paz, prosperidade e crise
financeira, ofensa e perdão, oportunizam que cresçam na
maturidade relacional e espiritual.

Compromisso

Reunir a família e meditar Gn 2, 19-24.
Em família fazer um gesto de caridade.

Oração final (Pág. 08)
Pai nosso - Ave Maria

Bênção final
Dirigente: Que o homem seja bem aventurado em seus caminhos, para viver do trabalho de suas mãos; feliz será, e
tudo irá bem.
Todos: Amém
Dirigente: Que a mulher seja como a videira fecunda ao
lado dos seus filhos e como plantas de oliveira à roda da sua
mesa. Assim, será abençoada a família que teme ao Senhor.
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe de Sião, guarde-nos
e que vejamos os filhos de nossos filhos. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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4° DIA 12/08

FAMÍLIA E EDUCAÇÃO

Bíblia aberta na citação de Mateus, vela acesa, um livro de
espiritualidade, um terço ou crucifixo, lembrando os símbolos da fé, os quais devem ser apresentados aos filhos pelos
pais.

Sugestão para crianças

Motivar as famílias a trazerem as crianças. Que os adultos
providenciem desenhos bíblicos e lápis coloridos para que
elas participem de modo lúdico. As crianças participam das
Orações Inicial e Final, nesse intermédio fazem suas atividades acompanhadas por um adulto (A atividade não pode
ser antes do encontro, mas depois da Oração Inicial e na
Final elas devem estar presentes.)

Oração inicial (Pág. 06)
Bíblia aberta (Mateus 22, 37-40)
Onde estão os Filhos?
Leitor 1: A família não pode renunciar a ser lugar de apoio,
acompanhamento , guia, embora tenha de reinventar os
seus métodos e encontrar novos recursos. Precisa considerar a que realidade quer expor os seus filhos. Para isso não
deve deixar de se interrogar sobre quem se ocupa de lhes
oferecer diversão e entretenimento, quem entra nas suas
casas através dos computadores. Sempre faz falta vigilância, o abandono nunca é sadio. Os pais devem orientar e
alertar as crianças e os adolescentes para saberem enfrentar
situações onde possa haver risco, por exemplo, de agressões, abuso ou consumo de droga (cf ChL, n. 40).
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Quarto dia
Leitor 2: O que interessa acima de tudo é gerar no filho,
com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Só assim este terá em si mesmo os elementos de que precisa para saber defender -se,
agir com inteligência e cautela em circunstâncias difíceis.

Compromisso

Seria oportuno assumirmos ajudar às escolas dos nossos
filhos para que sejam comprometidas com uma educação
para a coletividade.

Oração final

Pai nosso - Ave Maria

Bênção final (Pág. 08)
Dirigente: Que o Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo nos dê um coração amoroso para podermos ensinar e educar nossos filhos, segundo sua palavra,
na tradição e magistério da Igreja.
Todos: Amém!
Dirigente: Que o Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo dê um coração amoroso e acolhedor aos
nossos filhos para que as sementes plantadas frutifiquem
em suas vidas.
Todos: Amém!
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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5° DIA 13/08

HORA SANTA DA FAMÍLIA
Esta Hora Santa foi estruturada de modo a permitir sua
realização em duas modalidades:
1. Adoração ao Santíssimo Sacramento (As famílias possam acompanhar a Adoração ao Santíssimo pelas redes
sociais da Catedral Metropolitana de Vitória; ou se possível ir ao Santíssimo nas comunidades ou paróquias)
2. Prepare um ambiente na sua casa com a Palavra de
Deus e medite a leitura aberta (Mt 4, 12-23). Reze em
família!
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6° DIA 14/08

FAMÍLIA E
COMPROMISSO COM A VIDA
Colocar em uma mesa de centro ou lateral símbolos que
representem a família, pode ser uma imagem da Sagrada
Família, uma vela para simbolizar a esperança na vida,
flores ou ramos verdes para representar o cuidado com
a vida do meio ambiente, se tiver imagens de fetos ou
mesmo fotos, fotos de crianças e de idosos tudo isso representando a vida desde a concepção até seu fim natural.

Oração inicial (Pág. 06)
Bíblia aberta (Lucas 10, 25-37)
Viu e sentiu Compaixão
Leitor l: Deus quer que a família seja co-autora da vida.
Por isso, a função de gerar, criar e educar os filhos. Contudo, a família deve ter garantias para prover suas necessidades básicas, a alimentação, moradia, educação, saúde, segurança, meio ambiente, entre outros, conforme nos
aponta a CF 2020. Necessidades que são determinantes
na formação integral da pessoa, para que ela tenha equilíbrio emocional, psíquico, afetivo etc. Devemos pensar
numa ecologia integral (cf LS, n.137).
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Sexto dia
Leitor 2: A pessoa ao se tornar adulta e ao assumir sua
vocação de formar outra família, muito provavelmente
irá repetir o que aprendeu e viveu em sua casa, portanto, se ela se desenvolveu num ambiente de uma família
nuclear, onde o cuidado com a vida também acontecia
de forma natural, a tendência é que repita tal modelo
em sua nova família. Como diz o provérbio popular,
“As palavras comovem, o exemplo arrasta”.

Oração final (Pág, 08)
Pai nosso - Ave Maria

Bênção final
Dirigente: Pedimos ó Pai que envieis sobre esses seus
humildes filhos e filhas a graça da obediência e perseverança nos vossos ensinamentos e que a mãe do nosso
Redentor vosso filho amado Jesus seja nossa eterna e
incansável intercessora.
Todos: Amém
Dirigente: Pedimos finalmente que derrame is vossas
abundantes bênçãos sobre todos nós e possamos sair
em missão mundo a fora, dando testemunho de Vós.
Todos: Amém
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7° DIA 15/ 08

EU E MINHA CASA
SERVIREMOS AO SENHOR
Sugere-se preparar um pequeno altar com a Bíblia aberta
e símbolos que representem a fé e a família, como imagem da Sagrada Família, vida, flores,fotos das crianças e
idosos…

Oração inicial (Pág. 06)

Dirigente: Que todos possamos descobrir o chamado de
Deus a cada pessoa e cada casa. Que tenhamos sempre o
escudo da paciência e da verdade para convivermos em
harmonia e crescermos na fé e no amor mútuo. Assim nos
manteremos com alegria no caminho do Reino dos Céus.

Eu e minha casa serviremos ao Senhor
Leitor 1: Nossa família pertence a Jesus e a sua Igreja, é
nossa escolha. Como Josué eu e minha
casa serviremos ao Senhor! Acima de qualquer coisa, serviremos ao Senhor! E reconhecemos como a melhor escolha, que nos traz a paz, a alegria e os nossos sonhos de
volta, portanto felizes serviremos.
Leitor 2: Deus inspira e pede às famílias uma convivência amorosa entre pessoas de personalidades, talentos e
sexos diferentes e de várias gerações. Suas capacidades
não são o mais importante, mas sim suas atitudes de consideração, escuta, solidariedade, sua decisão de amar.
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Sétimo dia
Leitor 3: A convivência familiar, pelo testemunho que arrasta, assim a Igreja é formada por filhos de Deus, famílias
e comunidades que se apoiam na caminhada. Ajudando-nos uns aos outros na alegria e na tristeza, reconhecendo
a luz que vem da palavra de Deus para todos os momentos
da vida e revitalizando nossa alegria que vem da confiança que Jesus não nos abandona e veio nos salvar.
Leitor 4: Assim na família, mesmo quando abatido s, podemos retomar nossa confiança na dignidade de filhos de
Deus, essa virtude alcança as famílias que buscam amar a
Deus, amando o próximo. Na família nos apoiamos diante
das lutas contra o que nos afasta do plano de salvação.
Leitor 5: Na família, as crianças obedecem, os jovens
aprendem, os pais lideram e os avós compreendem. Em
cada fase, a pessoa batizada é sacerdote, profeta e rei que
enxerga a outra como alguém a ser servido e santificado.

Compromisso
Dirigente: Sugestão de trazer a bíblia para o centro da
mesa e manifestar a reverência devida. Cada um, em seu
coração (compartilhando voluntariamente), faz seu compromisso de fazer em casa a leitura da Palavra de Deus.
Escolher a pessoa mais velha na reunião para receber uma
homenagem especial do grupo, por estar contribuindo
com suas qualidades há mais tempo.
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Oração final (Pág. 08)
Pai nosso - Ave Maria

Canto

(Oração pela Família)

Bênção final

Dirigente: Deus todo-poderoso vos abençoe na sua
bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação.
Todos: Amém!
Dirigente: Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
Todos: Amém!
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ATIVIDADE PARA AS CRIANÇAS:
AS QUALIDADES NA NOSSA FAMÍLIA

Com a ajuda de um jovem ou adulto
fazer o exercício de identificar as qualidades nos outros.
1 - ler a tabela com todas as qualidades.
2 - Lembrar das pessoas da sua família e colocar o nome delas na
tabela, no quadro que a identifique.
Alegria

Compreensão

Gentileza

Organização

Amizade

Coragem

Honestidade

Paciência

Beleza

Criatividade

Humildade

Bondade

Diversão

Inteligência

Sabedoria

Calma

Franqueza

Meiguice

Carinho

Alegria

Compreensão

Gentileza

Organização

Alegria

Compreensão

Responsabilidade

