ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
4° ENCONTRO: FAMÍLIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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(...)
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: Sejam bem-vindos a este 4° encontro
familiar. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos
oriente sempre no caminho da verdade e fortaleça
nossos corações para testemunharmos a Palavra
de Deus em nossa família e nas demais. Demos uns
aos outros a paz de Cristo.
(Cumprimentam-se segundo o costume)

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(...)

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

CANTO DE ACLAMAÇÃO
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dificuldades enfrentadas pelas famílias no mundo
(Lc. 2,1-14)
atual, o Senhor volta o seu olhar para nós e se faz
"Naqueles dias, saiu um decreto do imperador
Emanuel, Deus Conosco, para nos fazer livres das
Augusto mandando fazer o recenseamento de toda
amarras do maligno.
a terra, o primeiro recenseamento, feito quando
Quirino era governador da Síria. Todos iam
Leitor 2: "Verdadeiro homem, concebido do
registrar-se, cada um na sua cidade. Também José,
Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em
que era da família e da descendência de Davi, subiu
tudo a condição humana, menos o pecado"
da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi,
(Oração Eucarística IV). E mesmo sendo Filho de
chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com
Deus e Rei, da descendência de Davi, assumiu
Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando
também a nossa miséria e submeteu-se às
estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz
vicissitudes dessa vida. Enquanto o império fazia o
o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e
recenseamento da população, que servia para
deitou-o numa manjedoura, porque não havia
controle das pessoas e dos impostos a serem pagos
lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região
por cada um, Jesus nasce no frio de um estábulo,
pastores que passavam a noite nos campos,
no meio dos animais, para mostrar que o seu
tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor
"Reino não é desse mundo" (Jo 18, 36).
lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de
luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo,
então, lhes disse: "Não tenhais medo! Eu vos
Leitor 3: Esse texto do Evangelho de Lucas nos dá
anuncio uma grande alegria, que será também a de
um modelo de família dinâmica, que mesmo
todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para
experimentando a pobreza e falta de assistência, se
vós o Salvador, que é o Cristo Senhor! E isto vos
colocam confiantes diante da Providência Divina.
servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido,
Maria e José, seguindo para Belém, não cumpriram
envolto em faixas e deitado numa manjedoura". De
só a ordem imperial da sociedade vigente, mas
repente, juntou-se ao anjo uma multidão do
também cumpriram a vontade de Deus, pois lá se
exército celeste, cantando a Deus: "Glória a Deus
realizou a profecia de Miquéias (5,2), onde diz que
no mais alto dos céus, e na terra, paz aos que são
de Belém viria aquele que apascentaria Israel.
do seu agrado!"
Deram "a Deus o que é de Deus e a César o que é
de César" (Mt 22,21). Ouvindo, então, esse anúncio
do Natal do Senhor, a Igreja nos convida a
A PALAVRA DE DEUS ORIENTA NOSSA VIDA
redescobrir em família o verdadeiro sentido do
Leitor 1: "O anjo, então, lhes disse: "Não tenhais
Nascimento do nosso Redentor e Salvador, para
medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que será
que unindo a nossa voz à voz dos santos e dos anjos
também a de todo o povo: hoje, na cidade de Davi,
possamos proclamar, com o amor em nossos lares,
nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!"
para todas as pessoas, famílias e sociedades, o
(Lc 2,10-11). Essa passagem das Sagradas Escrituras
mesmo canto: "Glória a Deus no mais alto dos
nos faz um grande anúncio profético, que nos
céus, e paz na terra aos homens por Ele amados!"
enche de alegria e esperança, pois mesmo com as
(Lc 2,14).
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Senhor. O Papa Francisco nos diz: "O discernimento
Dirigente: Depois de refletirmos um pouco sobre a
não é necessário apenas em momento
Família de Nazaré em meio às condições da
extraordinário, quando temos que resolver
sociedade daquele tempo, vejamos o que o
problemas graves (...); mas é um instrumento para
Magistério da Igreja tem a dizer sobre a nossa
seguir melhor o Senhor" (GE, 169). Jesus não era
relação de família com as políticas públicas, hoje.
acomodado, desde pequeno já se mostrava
interessado pelas coisas que aconteciam em
Leitor 1: "Em 2019, celebra-se 25 anos da
Jerusalém. Até sua própria família percebeu isso
Campanha da Fraternidade que abordou o tema da
quando o encontraram no Templo. Jesus quer
família: 'A família, como vai?'. Na ocasião, o Papa
famílias orantes!
São João Paulo II dirigiu uma mensagem ao povo
brasileiro que se faz ainda muito atual: 'Urge, caros
Leitor 3: Muitas famílias se fecharam em si
irmãos, restaurar o sentido cristão do Matrimônio.
mesmas. Sentem receio de se sentir prejudicadas e
Urge considerá-lo, especialmente dentro da
por isso silenciam. O Papa enfatiza: "(...) as famílias
Pastoral das Famílias, como uma vocação à
habitualmente padecem de uma enorme
santidade nas realidades ordinárias da vida
ansiedade; parece haver mais preocupação por
conjugal; recordem os casais que é sinal revelador
prevenir problemas futuros do que por partilhar o
da autenticidade do amor conjugal a abertura à
presente" (AL, 50). Tudo está nos abalando:
vida, mesmo quando Deus não envia prole.
insegurança, falta de emprego, situação
Naturalmente, as responsabilidades da procriação
econômica, falta de moradia, dificuldade aos
se estendem também ao empenho de fazer crescer
estudos, aborto, ideologias etc. Por isso, é
os filhos em uma vida humana e cristã, através de
importante lembrar que "a família constitui, mais
uma sadia e contínua obra educadora'. Por isso,
ainda do que um simples núcleo jurídico, social e
dizia-o na Mensagem para o Dia Mundial da Paz
econômico, uma comunidade de amor e de
deste ano, que 'no amor e aberta ao dom da vida,
solidariedade que é apta de modo único a ensinar
a família leva em si o futuro mesmo da sociedade"
e a transmitir valores culturais, éticos, sociais,
(Texto-Base CF 2019,106).
espirituais e religiosos, essenciais
para
o
desenvolvimento e o bem-estar dos próprios
Leitor 2: O objetivo geral da Campanha da
membros e da sociedade" (Carta dos Direitos da
Fraternidade de 1994 era de: "Redescobrir os
Família, preâmbulo E,1983).
valores da família: Lugar de encontro, espaço de
vivência humana, ponto de partida de um mundo
Canto
mais humano e de acordo com o Plano de Deus"
(Texto-Base CF1994, 6). Daí a importância do
QUESTÕES PARA PARTILHA
resgate do tema no "Hora da Família" pois,
Dirigente: O mundo evoluiu muito, mas muitos
continua sendo o mesmo objetivo de restauração
sofrem com essa evolução. As famílias estão sendo
da sociedade através da família. Mas para que se
vítimas de muitas injustiças e ataques. Tendo em
possa "restaurar todas as coisas em Cristo" (Lema
vista que nossas famílias passam pelas mesmas
Papal de São Pio X) é necessária a Luz que vem do
injustiças e dificuldades que a Sagrada Família de
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reflitamos
sobre
como
temos
possamos nos questionar como vai a nossa família
correspondido a essas situações.
e percebamos todos os dias que ela precisa de
atenção. Pedimos que o Senhor não desista de nós,
1. Como família, temos consciência do dever de dar
nos ensine a amar, a partilhar, a rezar e a estar
exemplo de cidadania aos filhos e a todos os que
sempre diante da vossa presença, como fez a
convivem conosco?
Santíssima Virgem Maria e São José.
2. Como família, temos nos empenhado a conhecer
Todos: Amém!
a sã Doutrina da Igreja e nos afastar das ideologias
e dos erros que nos ameaçam?
Dirigente: Senhor, depois dessa visita maravilhosa
3. Temos acompanhado a formação dos jovens no
dos amigos e deste grande aprendizado, pedimos
caminho do bem ou terceirizamos essa
suas bênçãos sobre nós, para que celebrando a
responsabilidade da educação ao Estado?
Semana Nacional da Família, possamos ser mais
atuantes na Sua Igreja, que é também nossa casa.
COMPROMISSO
Auxilie todos os pais de família que estão
Dirigente: Assumir o compromisso de participar
desempregados, os enfermos que precisam de
das discussões, seminários e votações públicas,
cuidados, conduza os jovens no caminho de
sobretudo, dos temas relacionados à família.
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,

Jesus, Bom Pastor, cuida de nossas famílias!
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