
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Louvado seja nosso Senhor Jesus 
Cristo! Sejamos bem-vindos a este encon-
tro de irmãos. Rezemos nas intenções de 
nossos irmãos aniversariantes, enfermos, 
falecidos e por todos os pais de nossa 
Comunidade.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos, as palavras de Jesus 
sempre nos exortam a realidade: quem de-
seja O seguir deve viver radicalmente a Sua 
Palavra salvífica. Quem o acolhe não pode 
aceitar a ambiguidade de compromissos, 
viver entre o bem e o mal, fazer acordos 
entre o verdadeiro e o falso. O amor e a 
verdade de Jesus têm na cruz o seu teste 
e o seu preço, pois não há amor real que 
não acarrete sofrimento. Fortalecidos pelo 
Evangelho, celebremos, cantando. 

3. CANTO DE ABERTURA: 16, 18 (Cantai 
CD 04) 

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de 
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163 (Cantai CD 
03), 189

Dir.: Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o 
Justo, que intercede por nós e nos recon-
cilia com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento. Façamos nosso exame 
de consciência (momento de silêncio). 
Cantemos.

Dir.: Deus de bondade e misericórdia tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.

6. GLÓRIA: 200, 202 (Cantai CD 12)
 
7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor nosso Deus, a 
cruz de vosso Filho é sinal de contradição. 
Fazei que a abracemos fielmente, assu-
mindo corajosamente como testemunho 
diário as verdades de vosso ensinamento. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 38,4-6.8-10

9. SALMO RESPONSORIAL: 39(40)

Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em 
meu auxílio!

Esperando, esperei no Senhor, e inclinan-
do-se, ouviu meu clamor.
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Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em 
meu auxílio!

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!

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 12,1-4

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha 
voz estão elas a escutar; eu conheço, então, 
minhas ovelhas, que me seguem, comigo 
a caminhar (Jo 10,27).

12. EVANGELHO: Lc 12,49-53

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e Irmãs, demos graças a Deus 
que perpetuamente nos socorre da tibieza 
e nos salva de todos os pecados. Recor-
dando seu amor, aclamemos dizendo:

R.: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor!

Senhor Deus, reconhecemos que todos os 
benefícios recebidos em nossa vida vieram 
de vossa bondade. Pedimos-vos que não 
voltem para vós sem produzir frutos em 
nosso coração, rezemos.

Senhor Deus, força e coragem dos per-
seguidos e dos que sofrem. Pedimos-
vos que mantenha a fidelidade de vossas 

testemunhas em toda a terra, acendendo 
neles o fogo do vosso Espírito, rezemos.

Senhor Deus, médico das almas e dos 
corpos. Pedimos-vos que alivieis a dor 
dos enfermos e que assistíeis misericor-
diosamente os agonizantes, visitando-os 
e confortando-nos, rezemos.

Senhor Deus, autor e princípio de todas as 
coisas. Pedimos-vos que todos os seres 
humanos respeitem a dignidade de seus 
irmãos e irmãs, de acordo com a vossa 
vontade de amor, atendendo as maiores 
necessidades do nosso tempo, rezemos.

Dir.: Pai de bondade e misericórdia, acolhei 
as preces desta comunidade, que vos supli-
ca em nome do vosso Filho Jesus. Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 397 (Cantai 
CD 20), 406 (Cantai CD 04)

Dir.: Conscientes da nossa missão cristã, 
partilhemos fraternalmente os nossos dons.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso que estais nos 
céus...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 789 (Cantai CD 
26), 788 (Cantai CD 25)

Dir.: Em um gesto de comunhão fraterna, 
saudemo-nos.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
dirige-se à capela onde a Reserva Eucarís-
tica está cuidadosamente depositada no 
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma 

DEUS FAZ COMUNHÃO
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genuflexão como sinal de adoração. Com 
reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o 
altar, de onde parte para a distribuição da 
Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada a 
distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 523 (Cantai CD 13), 530 
(Cantai CD 04)

20. RITO DE LOUVOR: 840, 842

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, esta celebração 
nos une a Cristo Jesus. Por isso, por O 
seguirmos na terra, vos pedimos que 
consigamos um dia estar com Ele no 
Céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espirito Santo.

TODOS: Amém

Dir.: A Alegria do Senhor seja a nossa força. 
Ide em Paz e que o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 644, 645 (Cantai 
CD 11)

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Em alguns instantes que precedem 
ao início da celebração, propõe-se 
a condução da assembleia a um 
profundo silêncio orante, na qual 
podem ser recordadas as intenções 
do dia.

w A comunidade é convidada a rezar 
pelo aumento e santificação do 
clero (de maneira especial pelas 
Ordenações Presbiterais em nos-
sa Arquidiocese) e por todas as 
famílias. Pede-se que estas sejam 
envolvidas durante a celebração, 
particularmente os pais, por oca-
sião da Semana Nacional da Família. 

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 
32,18-19. 20. 21 (R/. cf. 
18a); Mt 19,16-22

3.ª-feira: Ez 28,1-10; Cânt.: Dt 
32,26-27ab.27cd-28. 
30.35cd-36ab (R/. 39c); 
Mt 19,23-30

4.ª-feira: Ez 34,1-11; Sl 22(23), 
1-3a.3b-4.5.6 (R/. 1); 

  Mt 20,1-16a
5.ª-feira: Ez 36,23-28; Sl 50(51), 

12-13.14-15.18-19 
  (R/. Ez 36,25); Mt 22,1-14
6.ª-feira: Ez 37,1-14; Sl 106(107), 

2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/. 1); 
Mt 22,34-40

Sábado:  Ez 43,1-7a; Sl 84(85), 
  9ab-10. 11-12. 13-14 
  (R/. cf. 10b); Mt 23,1-12



  

Essa é uma das mais fundamentais ver-
dades da fé cristã: a família é o privilegiado 
lugar escolhido por Deus, para aí derramar a 
sua bênção.

Muito acima do sentido humano de prote-
ção e convivência, ou seja, o papel sociológico, 
a família é um lugar teológico onde Deus se 
revela. Nela, o ser humano aprende a crescer 
segundo o projeto de Deus. A família é lugar 
de humanização divina.

O SER HUMANO APRENDE A SER 
HUMANO DENTRO DA FAMÍLIA

“Jesus crescia em estatura, em sabedoria 
e graça diante de Deus e dos homens” (cf. 
Lucas 2,25). Interessante essa anotação, pois, 
para esse crescimento integral, o próprio Jesus 
precisou de uma família humana. A bênção 
divina sobre a família não é somente uma 
questão espiritual, envolve também o físico 
e o psíquico. Ninguém é humanamente equi-
librado sem alimentar essa tríplice dimensão 
da existência humana.

O ser humano aprende a ser humano 
dentro da família. Graça significa alimento 
do espírito. O ser humano é físico, psíquico e 
espiritual; contudo, lamentavelmente, muitas 
famílias se preocupam bastante apenas com 
a dimensão física – uma ótima casa, conforto, 
estudo, roupas –, mas se esquecem das outras 
duas dimensões. Infelizmente, a família não 
está sendo o lugar dessa bênção de Deus para 
a afetividade das pessoas.

FAMÍLIA DEVE SER O LUGAR ONDE 
APRENDEMOS A AMAR

Se a família é a mais perfeita semelhança 
de Deus, que é amor e cria ser humano por 
amor e para o amor, e o cria família, ela tem de 

Família é lugar de acolher a 
bênção de Deus e multiplicá-la
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ser o lugar onde aprendemos a exercer o amor.
Para ser lugar da bênção de Deus, muitas 

vezes, não é preciso muita coisa. Pequenos 
detalhes fazem um grande amor, mas um 
grande amor não é feito de grandes coisas. 
Grandes coisas qualquer pessoa faz, tanto 
para o bem quanto para o mal, se ela estiver 
no desespero. Agora, fazer, a cada dia, pe-
quenas coisas, de modo extraordinariamente 
maravilhoso, só quem tem o Espírito Santo de 
Deus; do contrário, não consegue. E aí está a 
santidade, esse é o segredo.

Ser uma família cristã no meio do mun-
do é muito mais do que se dizer católico ou 
frequentar determinadas práticas religiosas. 
Ser cristão é adequar nossa vida ao projeto de 
Deus, ensinado e vivido por Jesus Cristo. Ser 
cristão é imitar Jesus, especialmente em Sua 
constante luta por permitir que Deus reinasse 
neste mundo. Uma família cristã é o espaço 
privilegiado para se gestar e praticar esse 
projeto. O casal cristão procura, a dois, realizar 
esse projeto de vida, e, depois, com todos os 
seus familiares e nos seus relacionamentos. É 
uma união de carismas e dons para alcançar 
uma meta comum.

Sendo uma realidade dinâmica, o ma-
trimônio está aberto à construção e também 
às feridas que machucam e atrapalham o 
crescimento da vida familiar. Algumas situa-
ções acabam sendo grandes possibilidades de 
ruptura, mas também podem se transformar 
em momentos de graça e vida plena.

É preciso aprender a construir a restau-
ração da família.

https://formacao.cancaonova.com/familia/
familia-lugar-da-bencao-de-deus/, 

acesso em 28 de junho de 2022


