ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
2º ENCONTRO: A REALIDADE DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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(...)
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!

ACOLHIDA
Dirigente: Queridos irmãos, na alegria, nos
reunirmos para refletir sobre um dos maiores bens
criados por Deus: a Família. Sejam bem-vindos a
mais uma celebração da Semana Nacional da
Família. Demo-nos, uns aos outros, a paz de Cristo.
(Cumprimentam-se segundo o costume)
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
nos guie no caminho da luz para sermos uma
família segundo a sua vontade. Juntos, com o

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(...)

CANTO DE ACLAMAÇÃO
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começar a procurar. É isso! Quando nos afastamos
(Lc 2,41 51)
um pouco de Jesus, sentimos sua falta e nossa
"Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém
primeira reação deveria ser a de procurá-lo. Mas
para a festa da Páscoa. Quando completou doze
onde encontrá-lo? O que dizer para Ele? O que
anos, eles foram para a festa, como de costume.
precisamos ouvir?
Terminados os dias da festa, enquanto eles
voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus
Leitor 2: "Meu filho, por que agiste assim conosco?
pais percebessem. Pensando que se encontrasse
Olha que teu pai e eu estávamos, angustiados, à
na caravana, caminharam um dia inteiro.
tua procura" (Lc 2.48). Silenciemos o nosso coração
Começaram então a procurá-lo entre os parentes e
e entremos nesta cena. As doces palavras de Maria
conhecidos. Mas, como não o encontraram,
vão invadindo a nossa alma. Seria bom pensarmos
voltaram a Jerusalém, procurando-o. Depois de
que ela fala para nós. A Sagrada Família está à
três dias, o encontraram no templo, sentado entre
nossa procura. O que iremos responder para ela?
os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
Onde nós estamos? O que estamos fazendo? Jesus
Todos aqueles que ouviam o menino ficavam
não decepciona sua família, pois está na casa do
maravilhados com sua inteligência e suas
seu Pai, ou seja, no Templo, na Igreja, anunciando
respostas. Quando o viram, seus pais ficaram
aquilo que o Espírito Santo lhe instrui. E nós, onde
comovidos, e sua mãe lhe disse: "Filho, por que
estamos?
agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu
estávamos, angustiados, à tua procura!" Ele
Leitor 3: "Jesus desceu, então, com seus pais para
respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis
Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém,
que eu devo estar naquilo que é de meu Pai?" Eles,
conservava no coração todas estas coisas" (Lc
porém, não compreenderam a palavra que ele lhes
2,51). Quando ensinamos os filhos o certo, e toda
falou. Jesus desceu, então, com seus pais para
família caminha junto, é notório que os demais
Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava
fiquem admirados. E os filhos respondem com
todas estas coisas no coração. E Jesus ia crescendo
obediência, assim como fez Jesus. Maria silenciava
em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e
porque sabia que tudo o que acontecia estava nos
dos homens:”
planos de Deus. Neste Evangelho, nota-se que os
"pais" de Jesus o acompanhavam em tudo. Assim
A PALAVRA DE DEUS ORIENTA NOSSA VIDA
devem ser as famílias, hoje. Acompanhar os filhos
Leitor 1: Se fôssemos destacar algumas palavras
em casa, na escola, até conversar sobre o trabalho
para meditarmos na nossa cultura familiar hoje,
e o namoro. Eles lembrarão que a família é o lar de
tiraríamos: procura, admirados, angustiados, Pai,
onde ele sai e volta como Jesus fez com seus pais.
não compreenderam, obediente, coração e etc.
Voltou com eles para casa.
Imaginemos o quanto essas palavras estão vivas
em nossos dias. É só perdermos um filho ou alguém
ESCUTA DO MAGISTÉRIO
da nossa família, ainda criança, que passaremos
Dirigente: Depois de ouvirmos e meditarmos a
por tudo o que Maria e José passaram. Imaginem a
Palavra do Senhor que ilumina nossa vida, ouçamos
angústia daquele casal. A primeira reação é
com atenção o que diz o Magistério da Igreja.
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renunciar a ser lugar de apoio, acompanhamento,
mundo de hoje, principalmente em família, porque
guia (...). Precisa considerar a que realidade quer
muitas delas estão desestruturadas: famílias em
expor os seus filhos" (AL, 260). Ele pede
que pais estão desempregados e todos passam
acompanhamento, não sufocante, nas atividades
fome, casais que estão a mercê da violência
dos filhos. Pais, escutem mais os filhos. Sejam
doméstica e os filhos vivem assustados. Tudo isso
amigos e companheiros, ganhem a confiança deles.
contribui para que a família não acredite mais que
Leitor 1: Será decisivo pôr em evidência o primado
Jesus está perto dela. A família vai perdendo a fé, a
da Graça e, por conseguinte, as possibilidades que
força e a coragem. Mas nunca devemos perder a
o Espírito oferece no sacramento. Trata-se de levar
esperança. É aí que começa a jornada, da família,
a experimentar que o Evangelho da família é alegria
que "é chamada a ser lugar de Iniciação, onde se
que torna repletos o coração e a vida inteira. À luz
aprende a rezar e a viver os valores da fé. Aos pais
da parábola do semeador (Mt.13,3-9), a nossa
cristãos cabe a primeira responsabilidade pela
tarefa consiste em cooperar na sementeira: o resto
formação de seus filhos no seguimento de Jesus
é obra de Deus. Também não podemos esquecer
Cristo" (Doc. 107,199). Tudo pode se resolver
que a Igreja que prega sobre a família é sinal de
quando estamos dispostos a vivenciar o que é
contradição (Relatório final, Sínodo da Família
certo.
2014. 31).
Leitor 2: Hoje, a maior preocupação dos pais é:
"com quem está meu filho?" Este é um
questionamento de todos os pais, pois o mundo
cresceu e o perigo também. O Papa nos encoraja
com suas palavras, quando diz: "Gosto de ver a
santidade do povo paciente de Deus, nos pais que
criam seus filhos com tanto amor, nos homens e
nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão
para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que
continuam a sorrir . (...) Esta é, muitas vezes, a
santidade 'ao pé da porta' daqueles que vivem
perto de nós e são um reflexo da presença de Deus"
(GE, 7). Pais, não abandonem seus filhos, estejam
perto deles, ame-os sempre. E no momento certo
saberão onde ele está, pois partilhará com vocês o
lugar para que não se preocupem.

CANTO
QUESTÕES PARA PARTILHA
Dirigente: Sabe-se que muitos pais estão ausentes
na vida de seus filhos, também por causa da
jornada de trabalho, porque aparentam não
entender o mundo em que eles vivem hoje. Tudo
se modernizou e para muitos filhos, dar satisfação
de onde estão torna-se "cafona", ultrapassado.
Mas quem ama cuida, se preocupa e se faz
presente.
1. Pais, como a família de Nazaré, vocês conhecem
e participam ativamente da vida de seus filhos?
Têm os orientado e guiado em suas escolhas?
2. Filhos, vocês têm respeitado e honrado seus pais
em suas vidas, conforme o IV Mandamento da Lei
de Deus?
3. Eu tenho contribuído, respeitado e valorizado os
trabalhos e sacrifícios de cada membro da família
pelo bem de todos?

Leitor 3: Quando o filho cresce e é valorizado, a
família vai junto, mas, quando ele se torna um
"perigo para a sociedade", a família sofre as
consequências. O Papa nos diz: "A família não pode
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sempre diante da vossa presença, como fez a
auxiliar minha família a alcançar a salvação,
Santíssima Virgem Maria e São José.
superando também nossas diferenças e pecados?
Todos: Amém!
COMPROMISSO
Dirigente: Tentar se aproximar dos demais
membros da família (tios, primos, avós...),
sobretudo os mais idosos, ou aqueles que
guardamos alguma mágoa do passado, afim não só
de aprender sobre suas histórias, mas também as
histórias da própria família, bem como promover
unidade.

Dirigente: Senhor, depois dessa visita maravilhosa
dos amigos e deste grande aprendizado, pedimos
suas bênçãos sobre nós, para que celebrando a
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(...)

Hino da CF 1994

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

Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!
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