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nos guie no caminho da luz para sermos uma
família segundo a sua vontade. Juntos, com o
coração desejoso de acolher o Espírito Santo que
nos fortifica, rezemos:
Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes
os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as
coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos
sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém!
Dirigente: Senhor, fica sempre conosco, envia teu
Santo Espírito sobre nós e nos oriente todos os dias
na fé, na esperança e na caridade. Que através do
tema "A família, como vai?" possamos refletir em
que podemos melhorar e estarmos conscientes de
que segui-lo é, sim, o melhor caminho. Por isso,
digamos:
Todos: Pai nosso(...)
ACOLHIDA
Dirigente: Amados irmãos, é uma alegria estarmos
juntos nesse encontro de abertura da 23° Semana
Nacional da Família para, mais uma vez, ouvirmos
e meditarmos a Palavra que Deus dirige, hoje, a
nós. Que possamos abrir os corações para
acolhermos, nesta semana, os ensinamentos do
Senhor. E, nesta certeza, de sermos família de
Deus, demos, uns aos outros, a paz de Cristo.
(Cumprimentam-se segundo o costume)

Dirigente: Senhor, nós te agradecemos por tudo de
bom que tens feito por nossa família. Faz dela um
lar acolhedor, pessoas de oração, de justiça e
solidariedade. Derrama sobre nós os dons do
Espírito Santo, principalmente o do Conselho e o
teu Santo Temor para que possamos, juntos, ajudar
uns aos outros, visando o bem comum. Abençoe
nosso Santo Padre, o Papa, e as famílias do mundo
inteiro.
Todos: Amém!

ORAÇÃO INICIAL
Dirigente: Irmãos, é sempre bom estarmos juntos
para meditarmos a Palavra do Senhor e tentarmos
pô-la em prática. É uma alegria celebrarmos a
Semana Nacional da Família, pedindo a Deus que
sempre esteja conosco e com nossos familiares, e

Dirigente: Senhor, perdoa as nossas falhas e abre
os nossos corações para escutarmos com atenção
a sua Palavra que salva. Que sintamos a sua
presença e nos fortaleçamos na fé. Amém!
Todos: Ave Maria(...)
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CANTO DE ACLAMAÇÃO

momento que Jesus enaltece Maria, a eleva como
aquela que foi a primeira a acolher e pôr em prática
a sua Palavra. Por isso a convidamos para entrar em
nossa casa e, assim como gerou Jesus em seu
ventre, o gere também em nossas famílias, nos
ensinando a cumprir os desígnios de Deus!

DEUS NOS FALA
(Mt 12,46-50)
"Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às
multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado
de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a
Jesus: "Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora,
e querem falar contigo". Jesus perguntou àquele
que tinha falado: "Quem é minha mãe, e quem são
meus irmãos?" E, estendendo a mão para os
discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus
irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu
Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha
irmã e minha mãe".

Leitor 3: "Pois todo aquele que faz a vontade do
meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão,
minha irmã e minha mãe" (Mt 12,50). Isso é
fantástico! Jesus reacende a nossa esperança. Ele
nos inclui em suas atividades. Não nos quer
parados, nos quer Igreja que evangeliza, que
anuncia sua Palavra e, mais do que tudo, que a põe
em prática. Se nós que estamos aqui fizermos o que
nos diz o Evangelho, com certeza Jesus também
estenderá a mão para nós, nos apontando como
aqueles que fazem a sua vontade. Comecemos isso
primeiro dentro de casa. Na realidade, os discípulos
estão nos representando diante de Jesus, para nos
dizer que primeiro se evangeliza a família e depois
os demais.

A PALAVRA DE DEUS ORIENTA NOSSA VIDA
Leitor 1: O Evangelho de Mateus nos chama a
atenção para sermos Igreja Doméstica, aquela que
vivencia seus carismas e dons, distribuindo-os a
todos. Muitos não se identificam com este
Evangelho, porque o olham superficialmente e
pensam que Jesus menospreza sua família. Mas
quando meditamos nele, vemos a sua grande
importância no seio familiar. É a partir dele que
muitos estudiosos veem o início da Igreja
Doméstica no mundo. A frase dita por Jesus nos
abre um questionamento não de exclusão, mas de
inclusão: "Quem é minha mãe, e quem são meus
irmãos?" (Mt 12,48). Pensemos em nós, aqui
reunidos, somos ou não uma Igreja Doméstica?
Não somos irmãos de sangue, mas somos da
família de Jesus. E o que nos ensina isso é a fé.

ESCUTA DO MAGISTÉRIO
Leitor1: No Documento 107, a CNBB incentiva
todas as famílias a conhecer melhor a Iniciação
Cristã. "A Vida Cristã é um novo projeto de vida.
Para nós, 'o projeto'. E, por isso, ela requer um
processo de passos de aproximação, mediante os
quais a pessoa aprende e se deixa envolver pelo
mistério amoroso do Pai, pelo Filho, no Santo
Espírito." (Doc. 107, 5) Não basta só o estudo, é
preciso viver essas iniciativas no convívio familiar:
Conhecendo os Sacramentos e vivenciando-os. A
Iniciação Cristã é uma maneira de iniciar as pessoas
a seguir, a conhecer Jesus através das Escrituras, da
caridade e da oração, viver suas atitudes e seus
sentimentos. A família precisa fazer uma profunda
experiência de Jesus. É por meio desta Iniciação

Leitor 2: "Quem é minha mãe, e quem são meus
irmãos?" (Mt 12,48). Jesus não tinha irmãos, ele
tinha primos. Mas, naquele tempo, a palavra
"primo" não existia e, por isso, familiares próximos
eram chamados de irmãos. E Maria? É neste
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que a Igreja quer formar discípulos missionários.
"Ser iniciado na vida de Cristo, conformar-se a Ele,
ser
dele
revestido
desperta
para
a
missionariedade. A atração e a gratidão de ser, se
faz anúncio. Toda pessoa que segue Jesus anuncia
a beleza e a alegria profunda de viver como Cristo
viveu" (Doc.107, Introdução). Quando se conhece
melhor a Iniciação Cristã através da Igreja e em
família, pode-se trabalhar ainda melhor em
comunidade.

e ressurreição (Páscoa)" (Doc. 107, 41). O Papa nos
diz que "a família não pode renunciar a ser lugar de
apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de
reinventar os seus métodos e encontrar novos
recursos" (AL. 260). "Os pais incidem sempre, para
bem ou para mal, no desenvolvimento moral dos
seus filhos" (AL, 259). Devem orientá-los e
estimulá-los através do exemplo diário a ouvir a voz
de Deus e a cumprir os seus desígnios nas
pequenas coisas. Os valores devem ser baseados
na pessoa de Jesus. A família estará segura que a
melhor educação dos filhos é aquela que caminha
unida com a Igreja e a sociedade, para que
cheguemos a viver, com autenticidade e zelo
ardente, o seguimento de Jesus, a partilhar com Ele
a missão de fazer acontecer o Reino no mundo de
hoje.

Leitor 2: Não basta dizer que sou batizado, mas
como vivo esse Batismo. Os pais são os primeiros a
orientar os filhos nesse caminho do conhecimento
cristão. Acabar com a teoria de que meu filho reza
mais do que eu, minha mãe é mais participativa na
Igreja do que meu pai. A Iniciação Cristã é para
todos! A samaritana do Evangelho conheceu Jesus
depois de adulta e se tornou uma discípula
missionária. "Ela, até então, falara do Messias.
Agora fala diretamente com Ele, em pessoa. O que
antes era esperança mal definida, agora é
presença, é pessoa encontrada" (Doc. 107, 29).

Canto
QUESTÕES PARA PARTILHA
Dirigente: Depois de meditarmos sobre a nossa
vocação de ser 'Igreja Doméstica', façamos um
momento de reflexão e partilhemos, agora,
respondendo a algumas perguntas que nos façam
crescer como filhos, mães e irmãos de Jesus.
1. Minha família busca crescer no caminho da
iniciação cristã, traduzindo na vida os sacramentos
que celebra na Igreja?

Leitor 3: É interessante a preocupação dos pais
quanto ao futuro dos filhos: estudo, trabalho,
formação ética, lazer. E a formação cristã, onde
fica? Muitos pais batizam seus filhos como se fosse
uma obrigação. Depois o que importa é a
participação do filho(a) no mundo como alguém
pronto e acabado: bom emprego, plano de saúde,
vida estável. E o coração dele, como está? E sua
alma? Jesus faz parte de tudo isso, porque é Ele que
nos dá tudo de bom. Quanto mais cedo os pais
falarem de Jesus para os filhos, mais eles estarão
familiarizados com Ele. "O conteúdo essencial do
primeiro anúncio (querígma) trata da vida de Jesus
de Nazaré, de sua pessoa, de sua mensagem, de
sua missão e de seu momento culminante de morte

2. Minha família tem a consciência da Missão de
pôr em prática em casa, no trabalho e nos estudos
aquilo que aprendemos na Igreja?
3. Minha vida tem sido pautada na fé, esperança e
na caridade? Em que preciso melhorar?
4. Minha família tem o compromisso de levar
outras famílias a seguir o Divino Mestre?
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COMPROMISSO
Dirigente: Como 'Igreja Doméstica' que somos,
tenhamos o hábito da prática da leitura. Ler a
bíblia, com frequência, em família e praticar uma
caridade, também em família, com outras que
passam necessidade.
Hino da CF 1994

Semana Nacional da Família, possamos ser mais
atuantes na Sua Igreja, que é também nossa casa.
Auxilie todos os pais de família que estão
desempregados, os enfermos que precisam de
cuidados, conduza os jovens no caminho de
santidade, proteja nossas crianças e cuide de
nossos idosos. Rezemos juntos:
Todos: Pai nosso(...)

ORAÇÃO FINAL
Dirigente: Senhor, depois de vivenciarmos este
encontro, só temos a agradecer. Obrigado(a),
Senhor, por sempre caminhar conosco e acreditar
que estamos abertos para aceitarmos com
humildade os vossos ensinamentos. Que o nosso
aprendizado não fique somente aqui, mas que ele
vá a outros lares que precisam de nosso auxílio.
Todos: Amém!

Dirigente: Em virtude disso, peçamos a gloriosa
intercessão da Sagrada Família, para que sejamos à
sua imagem e semelhança. E que todos: pais, mães,
filhos, netos, avós, primos, enteados, amigos...,
possamos ser frutos deste amor que só vem a
somar e criar um mundo novo de paz e de
concórdia. Rezemos, pedindo a Virgem que nos
proteja de todo o mal. Amém!
Todos: Ave Maria(...)

Dirigente: Senhor, que por meio deste encontro
muitos lares se unam, que cresça o interesse pela
leitura dos Documentos da Igreja, muitos casais se
perdoem e muitas famílias sejam salvas por sua
Graça.
Todos: Amém!
Dirigente: Senhor, que este tema da família nunca
saia de nossas mentes e, constantemente,
possamos nos questionar como vai a nossa família
e percebamos todos os dias que ela precisa de
atenção. Pedimos que o Senhor não desista de nós,
nos ensine a amar, a partilhar, a rezar e a estar
sempre diante da vossa presença, como fez a
Santíssima Virgem Maria e São José.
Todos: Amém!
Dirigente: Senhor, depois dessa visita maravilhosa
dos amigos e deste grande aprendizado, pedimos
suas bênçãos sobre nós, para que celebrando a
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