ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
6° ENCONTRO: MATRIMÔNIO E FAMÍLIA NO PLANO DE DEUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, bem-vindos a este encontro
familiar que nos une cada vez mais no coração de
Deus e da Igreja. Como filhos amados do Deus uno
e trino, 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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Carregar pode ter sinônimo de não desistir, lutar, ir
(Gn1,26-31)
adiante. Porque "(...) os dois serão uma só carne"
"E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
(Mc 10,8).
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o
Leitor 2: O Evangelho de Mateus nos ensina o que
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que
acontece com as famílias que constroem sua casa
se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua
na rocha ou não. Jesus é o Senhor da história, da
imagem; à imagem de Deus o criou; homem e
nossa história. Ele quer dizer que se todas as
mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes
famílias escutarem seus conselhos, seus
disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e
ensinamentos, estarão seguras, porque a rocha é o
sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre
próprio Cristo. Ele deve ser o alicerce do casal. E
as aves dos céus, e sobre todo o animal que se
como o mundo anda tão cheio de falsas doutrinas,
move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho
as famílias que se preparam, que põem em prática
dado toda a erva que dê semente, que está sobre a
a vontade de Deus, não devem temer. Porque o
face de toda a terra; e toda a árvore, em que há
próprio Deus estará com elas dando-lhes proteção.
fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.
São famílias ajuizadas, fortalecidas na doutrina da
E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus,
Igreja. Uma família assim torna-se semelhante ao
e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente,
que diz São Paulo: "O amor é paciente, é benfazejo;
toda a erva verde será para mantimento; e assim
não é invejoso, não é presunçoso nem se incha de
foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era
orgulho; não faz nada de vergonhoso, não é
muito bom."
interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta
o mal sofrido; não se alegra com a injustiça, mas
A PALAVRA DE DEUS ORIENTA NOSSA VIDA
fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê
Leitor 1: Queridos irmãos, o matrimônio não é algo
tudo, espera tudo, suporta tudo" (Cor 13,4-7).
solto no tempo. Ele é algo que fica marcado na
história de duas pessoas que se amam e desejam
Leitor 3: Todo casal deve ter as Sagradas Escrituras
começar e terminar, se possível, juntos esta vida,
em casa. Elas não são apenas palavras escritas, mas
este chamado, esta vocação. Uma história tem
é o testemunho do próprio Cristo, Vivo e
começo, meio e fim. Deus deve ser o começo de
Ressuscitado. É na família que surgem os primeiros
tudo na vida do casal, para que eles possam viver
valores: partilha, união, respeito, sinceridade,
este amor em família. O "eu" dá lugar ao "nós". É
honestidade, paciência etc. Essas práticas
neste ambiente de família que se constituem os
começam em casa. Como diz no livro dos
primeiros valores cristãos. Claro que a vida familiar
Provérbios 22,6: "Ensina a criança o caminho que
não é tão fácil, mas Deus nos orienta em Gálatas
deve andar e mesmo quando for velho, não se
6,2: "Carregai os fardos uns dos outros; assim
desviará dele". Assim, a criança cresce num
cumprireis a lei de Cristo". É bonito o esposo que
ambiente que é sagrado e passa a ter gosto pelas
ajuda a esposa e vice-versa. Conversar, saber ouvir,
histórias de Jesus. A Bíblia também é rica de
reconhecer que está errado. Isso é suportar um
personagens e a criança também deve ser mais um
fardo, porque se abre mão do "eu" pelo "nós".
junto com os pais. Nunca esqueçamos que a família
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21), Maria torna-se a medianeira do casal. Ela pede
museu de recordações" (GE,138). Irmãos, o
por ele, pela sua alegria, por sua felicidade.
matrimônio é ação evangelizadora dentro e fora de
Porquanto, a família, o casal, obedecerá a lei de
casa. Tenhamos coragem! Vamos reavivar
que fala São Paulo: "assim como a Igreja é submissa
relacionamentos frios, tristes, desanimados.
a Cristo, assim também o sejam em tudo as
Ergamos a cabeça e caminhemos com Cristo,
mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas
confiemos no seu amor e ajudemos a outros casais
mulheres, como Cristo também amou a Igreja e se
que estão em crise e querem salvar seu casamento.
entregou por ela" (Ef 5,24 25). Na realidade, os
capítulos 5 e 6 da carta aos Efésios nos ajudam a
Leitor 3: Nesta linha, o Papa Francisco recordou
sermos famílias santas de Deus.
que "não apenas o homem em si mesmo é imagem
de Deus, não a mulher em si mesma é imagem de
ESCUTA DO MAGISTÉRIO
Deus, mas também o homem e a mulher, como
Dirigente: Sabemos que hoje a sociedade anseia
casal, são imagem de Deus. A diferença entre
por esses valores cristãos, mesmo que de forma
homem e mulher não é para contraposição, nem
inconsciente. Isso só acontece porque a família não
para subordinação, mas para a comunhão e a
está mais assumindo sua responsabilidade e acha
geração, sempre à imagem e semelhança de Deus"
que é o mundo que pode educar e salvar os seus
(Audiência Geral, 15 de Abril de 2015). "A família e
filhos. Vejamos o que diz o Magistério da Igreja.
o matrimônio foram redimidos por Cristo (Cf. Ef. 5
,21-32), restaurados à imagem da Santíssima
Leitor 1: Toda família está no plano de Deus. O
Trindade, mistério do qual brota todo amor
Papa nos convida a "experimentar que o Evangelho
autêntico. (...) O Evangelho da família atravessa a
da família é alegria que 'enche o coração e a vida
história do mundo, desde a criação do homem à
inteira', porque, em Cristo, somos libertados do
imagem e semelhança de Deus (Cf. Gn. 1,26 27) até
pecado, da tristeza, do vazio interior, do
o cumprimento do mistério da Aliança em Cristo
isolamento" (AL, 200). Precisamos acabar com essa
no fim dos séculos, as núpcias do Cordeiro (Cf. Ap.
história de que estamos sozinhos. Que ninguém se
19,9; São João Paulo II, Catequese sobre o amor
preocupa conosco. Deus se preocupa, a Igreja, a
humano)" (Instrumentum Laboris , 46).
Pastoral Familiar e os amigos se preocupam.
Tenhamos a coragem de acolher, com ternura, a
Canto
situações difíceis e os problemas de quem vive ao
nosso lado. Somos família de Deus e precisamos
QUESTÕES PARA PARTILHA
estar unidos numa única missão: A alegria de viver
Dirigente: Muitos filhos têm seus pais como
o matrimônio.
exemplos de vida. Pais participativos, conselheiros,
amáveis, valorizando e respeitando a escolha dos
Leitor 2: O Papa nos diz: "Peçamos ao Senhor a
filhos. Os filhos se sentem amados, protegidos e
graça de não hesitar quando o Espírito nos exige
assim vão desejar fazer quando tiverem a sua
que demos um passo em frente; peçamos a
família. Para eles, os pais são a "rocha" que sempre
coragem apostólica de comunicar o Evangelho aos
os sustentaram.
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nos ensine a amar, a partilhar, a rezar e a estar
família?
sempre diante da vossa presença, como fez a
2. Já foram à missa todos juntos?
Santíssima Virgem Maria e São José.
3. Vocês acompanham a vida dos filhos sempre ou
Todos: Amém!
estão deixando-os muito soltos?
4. Qual a sua maior dificuldade com a Palavra de
Dirigente: Senhor, depois dessa visita maravilhosa
Deus?
dos amigos e deste grande aprendizado, pedimos
suas bênçãos sobre nós, para que celebrando a
COMPROMISSO
Semana Nacional da Família, possamos ser mais
Dirigente: Que assumamos o compromisso de uma
atuantes na Sua Igreja, que é também nossa casa.
vez por semana, fazermos a leitura da Palavra de
Auxilie todos os pais de família que estão
Deus. Conversar juntos sobre o dia de trabalho dos
desempregados, os enfermos que precisam de
pais e sobre o estudo dos filhos. Fazer uma
cuidados, conduza os jovens no caminho de
pequena partilha sobre tudo isso.
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,

Que nenhuma família comece em qualquer de
repente... que nenhuma família termine por falta
de amor... abençoa, Senhor, as famílias, Amém!!!
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