ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
3° ENCONTRO: FAMÍLIA, VOCAÇÃO E JUVENTUDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, sejam bem- vindos a
este "Hora da Família"! Peçamos a Deus auxílio
para que abra nossos corações e nos ajude, a
acolher sua Palavra. Que Ele nos encha com sua
Graça e com seu amor de Pai, para que possamos
estar atentos e aproveitar tudo o que esse
encontro nos oferece. Saudemo-nos uns aos outros
com 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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Deus, não sei falar, sou uma criança" (Jr. 1,6). No
seu interior, ele quer dizer "não" para Deus. Às
DEUS NOS FALA
vezes, não é a família que não aceita o chamado,
(Jr. 1,4-10.19)
mas a própria pessoa que é chamada. Escuta, no
Veio a mim a Palavra do Senhor: "Antes de formarcoração, Deus falando com ela, sente sua presença,
te no seio de tua mãe, eu já te conhecia, antes de
mas não quer seguir o caminho, porque tem medo.
saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta
Quando Deus chama uma pessoa, o lar nunca fica
para as nações". Eu respondi: "Ah! Senhor Deus,
vazio, pois Ele mesmo vai ocupá-lo, não deixando
não sei falar, sou uma criança". O Senhor me
que nada falte nesta família. É nesse momento que
respondeu: "Não digas: 'Sou uma criança', pois, a
os pais devem apoiar os filhos, dando a eles a
quantos eu te enviar irás, e tudo o que te mandar
segurança de que precisam. Confiando-os nas
dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou
mãos de Deus.
contigo para defender-te" - oráculo do Senhor. O
Senhor estendeu a mão, tocou- me a boca e disse:
Leitor 3: Ninguém nos conhece melhor do que
"Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê: hoje
Deus. Quando nos sentimos atraídos para o
eu te coloco contra nações e reinos, para arrancar
casamento, devemos pôr em prática esta vocação.
e para derrubar, devastar e destruir, para construir
Muitos, por não serem felizes no matrimônio,
e para plantar. (...) Farão guerra contra ti, mas não
acham que todo casal tem o mesmo destino e isso
te vencerão, porque estou contigo para te
é um engano. Tem muitos casais que são felizes sim
defender - oráculo do Senhor".
e dão testemunho disso. O matrimônio é uma
vocação e todo chamado de Deus, por Ele é
A PALAVRA DE DEUS ORIENTA NOSSA VIDA
abençoado. Problemas todos têm. Até mesmo os
Leitor 1: Hoje, sabemos que muitos pais preferem
consagrados, mas com Deus tudo podemos
que seus filhos tracem qualquer caminho a seguir,
resolver e, às vezes, saímos até mais fortalecidos
por exemplo, uma escolha particular, como ser um
deles. Ninguém escolhe ser consagrado, já é algo
consagrado. Como entender isso? Parece que os
que nasce com a pessoa, mas a semente precisa ser
valores estão invertidos. Se um filho diz que quer
cultivada no seio familiar. É de suma importância
ser um sacerdote, isso soa como uma ofensa, os
que a família, 'celeiro de vocações' estimule os
pais não aceitam e fazem de tudo para que ele
jovens a discernir sobre a sua vocação. Dessa
mude de ideia. Os pais precisam entender que não
maneira, contribui para que se fortaleçam no
é o filho ou a filha que escolhe, na realidade ele(a)
caminho do Senhor e não sejam facilmente
só está dando uma resposta para Deus. Quem
seduzidos pelo 'mundo' das drogas, prostituição e
escolhe é o Senhor. Isso deveria ser motivo de
da criminalidade.
alegria e não de tristeza. Você já imaginou Deus
escolhendo seu filho? Aquele que vai representá-lo
na terra? Isso é magnífico!
ESCUTA DO MAGISTÉRIO
Dirigente: Somos família de Deus e como Pai, Ele
Leitor 2: Na leitura de Jeremias, percebemos que
tem planos e deseja sempre o melhor para seus
ele não compreende o chamado: "Ah! Senhor
filhos. No entanto, é preciso corresponder e
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da história, um aspecto do Evangelho" (GE,19). É
Magistério da Igreja.
impressionante isso! Todos nós temos uma missão,
seja para o matrimônio, seja para a vida
Leitor 1: No Documento Preparatório do Sínodo
consagrada. É Deus quem escolhe. Muitos pais
dos Bispos sobre a Juventude, a Igreja faz um
casados também não obedeceram a seus pais,
estudo sobre os anseios dos jovens de "que a sua
porque achavam seus filhos jovens para isso, mas
vida seja uma boa experiência, que não se percam
foram lá e se casaram. E porque intervir na vida do
ao longo de caminhos de violência ou de morte,
filho quando ele escolhe que quer ser um
que a desilusão não os aprisione na alienação: tudo
sacerdote? É missão dele. Foi Deus que escolheu,
isto não pode deixar de ser uma forte solicitude de
respeitemos a sua vontade.
quantos foram gerados para a vida e para a fé,
conscientes de ter recebido um grande dom" (DP
Leitor 3: No seio familiar há sempre um chamado,
Parte II: Fé, Discernimento, Vocação). Mas hoje, os
sendo ele matrimonial, sacerdotal ou para outra
pais são os primeiros a dizer: "Se eu fosse solteiro,
forma de vida consagrada. "Diante das famílias e no
não me casaria novamente". Muitos casais falam
meio delas, deve ressoar sempre de novo o
isso, fazendo do casamento uma “coisa ruim”, algo
primeiro anúncio, que é o 'mais belo', mais
abominável. Mas sabemos que não é assim. O
importante, mais atraente e, ao mesmo tempo,
matrimônio é uma bênção de Deus e logo, o casal
mais necessário e deve ocupar o centro da
é sim abençoado por Ele. Muitos jovens escolhem
atividade evangelizadora" (AL, 58). As palavras do
o matrimônio, mas não são estimulados pelos pais.
Papa devem nos impulsionar a silenciar mais o
O matrimônio também é uma vocação, uma
coração e ouvir a voz de Deus que a todo momento
escolha e uma resposta. No Sínodo com o tema "As
conta conosco para uma missão, principalmente
escolhas de vida", o Papa diz: "A juventude é
com os jovens, porque eles têm força e coragem
caracterizada como um tempo privilegiado em que
para lutar.
a pessoa faz escolhas que determinam a sua
identidade e o curso de sua existência".
Leitor 3: Intimamente relacionado com o conceito
(lnstrumentum Laboris, 16) É comum os pais
de missão, está aquele da vocação: cada vida é
pedirem aos filhos que sigam a sua profissão, o que
vocação em relação com Deus, não é fruto do acaso
o pai deveria ser e não foi e impõe essa
ou um bem privado para gerir por conta própria responsabilidade sobre o filho. Assim como o pai
afirma o Sínodo - e cada vocação batismal é um
escolheu, é preciso que deixe seu filho escolher,
chamado para todos para a santidade.
mas sob suas orientações. É lindo ser pai, ser mãe,
(Instrumentum laboris do Sínodo dos jovens)
ser família. Vejamos a família de Santa Teresinha
do Menino Jesus, foi toda santa.
Canto
Leitor 2: Quando o Papa fala sobre santidade, ele
reforça umas palavras que nos abre os olhos: "Cada
santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa
refletir e encarnar, em um momento determinado

QUESTÕES PARA PARTILHA
Dirigente: Tudo depende de nós. O nosso "sim" e a
nossa escolha de também dizer "não" a Deus. Não
esqueçamos que muitas pessoas afirmam que não
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sempre diante da vossa presença, como fez a
pessoa queria ser uma consagrada, mas acabou
Santíssima Virgem Maria e São José.
escolhendo e realizando o sonho que não era dela,
Todos: Amém!
mas o dos pais.
Dirigente: Senhor, depois dessa visita maravilhosa
1. Aconteceu na sua família de alguém escolher a
dos amigos e deste grande aprendizado, pedimos
vida consagrada? Seguiu ou não?
suas bênçãos sobre nós, para que celebrando a
2. O que você diria se um filho seu dissesse que
Semana Nacional da Família, possamos ser mais
quer ser um sacerdote?
atuantes na Sua Igreja, que é também nossa casa.
3. Você fala sobre vocação com sua família ou só de
Auxilie todos os pais de família que estão
outros assuntos?
desempregados, os enfermos que precisam de
4. Costumam falar da vida dos santos para motivar
cuidados, conduza os jovens no caminho de
os filhos sobre a vida consagrada?
santidade, proteja nossas crianças e cuide de
nossos idosos. Rezemos juntos:
Hino da CF 1994
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

Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossas
crianças e jovens!
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