ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
5° ENCONTRO: FAMÍLIA DEFENSORA DA VIDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Irmãos, sejam bem-vindos a este
encontro do "Hora da Família". Pedimos, pois, a
intercessão da Virgem Maria para nos auxiliar nos
entendimentos da Sagrada Escritura e do
Magistério da Igreja. Com gesto de alegria, demos
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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profeta para as nações" (Jr 1,5). Todas as mulheres
"Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo
grávidas escutam essa mesma voz do anjo através
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da
dos médicos, das parteiras, das enfermeiras. São
Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida
anjos que anunciam a vida. Vida esta que é eleita e
em casamento a um homem de nome José, da casa
amada por Deus e jamais será desamparada por
de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou
suas mãos. Algumas vezes, o casal se questiona se
onde ela estava e disse: 'Alegra-te, cheia de graça!
tem condições de receber uma criança, se terão
O Senhor está contigo'. Ela perturbou-se com estas
que modificar completamente seus planos e
palavras e começou a pensar qual seria o
repetem a pergunta: "Como acontecerá isso (...)?"
significado da saudação. O anjo, então, disse: "Não
(Lc 1,34).
tenhas medo, Maria! Encontraste graça junto a
Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás
Leitor 2: A nossa resposta deve ser igual a de Maria:
o nome de Jesus. Ele será grande; será chamado
"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono
segundo a tua palavra!" (Lc 1,38). Nós, muitas
de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a
vezes, buscamos um questionamento, se quero
descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim''.
que o filho venha ao mundo ou não. Maria
Maria, então, perguntou ao anjo: "Como
esqueceu-se
dela,
pensou
em
dois
acontecerá isso, se eu não conheço homem?" O
posicionamentos: 1º. Colocar a vontade de Deus
anjo respondeu: "O Espírito Santo descerá sobre ti,
acima de tudo. 2º. Dar seu "sim", respeitando o
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
sentido da vida. O nosso maior obstáculo não pode
Por isso, aquele que vai nascer será chamado
ser o medo ou a falta de confiança em Deus. Maria
santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta,
abandonou-se completamente nas mãos do
concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto
Senhor. Coitados de nós se ela tivesse dito "Não" à
mês daquela que era chamada estéril, pois para
vida!
Deus nada é impossível". Maria disse: "Eis aqui a
serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua
Leitor 3: Deus é o primeiro defensor da vida, como
palavra". E o anjo retirou-se de junto dela".
diz o Salmo 27,1, "O Senhor é minha luz e salvação;
de quem terei medo? O Senhor é quem defende a
A PALAVRA DE DEUS ORIENTA NOSSA VIDA
minha vida; a quem temerei?". E é essa a certeza
Leitor 1: O tema de hoje pede a nossa reflexão,
que nossos filhos, principalmente os que ainda
nosso amadurecimento e nossa contribuição a
estão no ventre, devem ter: de que suas vidas estão
respeito da vida. O Evangelho de hoje nos convida
a salvo! A família é o primeiro instrumento que
a escutar a voz do anjo e darmos a ele uma
deve se dispor a cumprir o desígnio divino de que
resposta: "Eis que conceberás e darás à luz um
todos "tenham vida, e a tenham em abundância"
filho, (...)" (Lc 1,31.) Isto, meus irmãos, quer dizer
(Jo 10,10).
que toda criança concebida é pensada e desejada
por Deus, como diz o Senhor a Jeremias: "antes de
ESCUTA DO MAGISTÉRIO
formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia,
Dirigente: Irmãos, é verdade que o mundo nos
antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz
oferece vozes que não vêm de Deus. E até tentam
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Leitor 2: A Igreja também acolhe a adoção. O Papa
sigamos essas vozes. Lembremos do que diz Jesus:
nos ensina: "A adoção é um caminho para realizar
"Não sigais essa gente" (Lc 21,8). Ouçamos o que
a maternidade e a paternidade de uma forma
diz o Magistério da Igreja sobre isso.
muito generosa, e desejo encorajar os que não
podem ter filhos a alargar e abrir o seu amor
Leitor 1: Sabemos que hoje é mais fácil proteger
conjugal para receber quem está privado de um
um animal: gato, cachorro etc., do que a vida de um
ambiente familiar adequado" (AL,179). Adotar uma
inocente que luta para nascer ou quando nasce é
criança como seu filho verdadeiro é seguir o
descartado como se não tivesse direito à vida. Isso
exemplo de São José. Quantas vezes ele sorriu com
também acontece quando a mãe ou os pais veem
Jesus, quantas vezes o carregou no colo e quantas
que a criança apresenta uma deficiência. Até os
vezes ele repetiria esse gesto só por amor a Deus e
animais deficientes são acolhidos e protegidos.
a um inocente que precisava nascer para nos
"Para se ter uma compreensão adequada do valor
salvar. Sua resposta também foi um "Sim"
e do sentido da vida humana é preciso considerar a
generoso à vida. Em outubro celebramos a Semana
vida como um bem, embora ainda não no sentido
Nacional da Vida, uma continuação da Semana
pleno e definitivo: o ser humano vive em tensão
Nacional da Família. Não deixemos que isso passe
fecunda para a plenitude a ser possuída - na
em branco como se não fosse um problema nosso.
eternidade" (Questões de Bioética, Estudo 98
Muito pelo contrário, lutemos contra aqueles que
CNBB, pag.27). Nosso maior empenho deve ser
se sentem no direito de interromper uma vida
contra o aborto e o direito à vida. Precisamos nos
como se não fosse nada. Os nascituros contam com
juntar como família de Deus, junto com os bispos,
a nossa ajuda e Deus com a nossa fidelidade.
padres, religiosos etc. O feto já vive, já respira, já
sente os sentimentos por meio de sua mãe. Ele
Canto
quer nascer, crescer e ter o direito de ser feliz como
qualquer criança que foi enviada por Deus ao
QUESTÕES PARA PARTILHA
mundo. A mulher grávida sente todo afeto de seu
Dirigente: A nossa realidade deveria ser a realidade
filho, somente ela pode escutá-lo. É a chamada voz
de Deus, onde a vida é respeitada como dom
silenciosa do amor. O Papa esclarece isso, dizendo
supremo e digno por excelência. Não caiamos no
a elas: "A mulher grávida pode participar deste
erro, pressionados pela voz do mundo, sabendo
projeto de Deus, sonhando o seu filho (...) durante
que a Igreja nos orienta todos os dias a escutar a
nove meses. (...) Não é possível uma família sem o
voz de Deus, a voz da vida.
sonho. (...). Os filhos não crescem, o amor não
cresce, a vida debilita-se e apaga-se" (AL,169).
1. Já aconteceu na sua família ou em uma família
Participar do projeto de Deus é fazer como a
próxima a história de alguém que queria abortar e
Sagrada Família. Mesmo que uma mãe opte pelo
não o fez? Partilhe conosco.
aborto, no seu coração, todos os dias, surge uma
voz do arrependimento e um questionamento: "O
2. Como família, temos coragem de rezar e de
que eu fiz? Perdão, Senhor!" Evitemos isso.
propagar os ensinos da Igreja acerca do Sagrado
Façamos a criança nascer.
Matrimônio e da promoção da vida?
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nos ensine a amar, a partilhar, a rezar e a estar
desespero, queria abortar e você se colocou a favor
sempre diante da vossa presença, como fez a
do bebê?
Santíssima Virgem Maria e São José.
4. Em uma palavra, o que significa a vida para você?
Todos: Amém!
Quando possível, todos podem responder,
passando de um por um.
Dirigente: Senhor, depois dessa visita maravilhosa
dos amigos e deste grande aprendizado, pedimos
COMPROMISSO
suas bênçãos sobre nós, para que celebrando a
Dirigente: Dizer sim a Deus não é uma brincadeira,
Semana Nacional da Família, possamos ser mais
mas um compromisso de fé. Então, procuremos
atuantes na Sua Igreja, que é também nossa casa.
ajudar famílias carentes que precisam do nosso
Auxilie todos os pais de família que estão
apoio, mas sem julgamento, não impondo critério
desempregados, os enfermos que precisam de
de que: "Nossa, você já tem dois filhos e ainda está
cuidados, conduza os jovens no caminho de
gravida? Não façamos isso. Sejamos generosos e
santidade, proteja nossas crianças e cuide de
amáveis.
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,
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