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2. Quero que o meu coração, / seja tão cheio de paz
/ Que não se sinta capaz / de sentir ódio ou rancor
/ Quero que a minha oração, / possa me
amadurecer / Leve-me a compreender, as
consequências do amor!
3) ORAÇÃO DA FAMÍLIA
1. Que nenhuma família comece em qualquer de
repente. / Que nenhuma família termine por falta
de amor. / Que o casal seja um para o outro de
corpo e de mente. / E que nada no mundo separe
um casal sonhador. / Que nenhuma família se
abrigue debaixo da ponte. / Que ninguém interfira
no lar e na vida dos dois. / Que ninguém os obrigue
a viver sem nenhum horizonte. / Que eles vivam do
ontem, no hoje e em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo aonde
vai. / E que o homem carregue nos ombros a graça
de um pai. / Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor. / E que os filhos conheçam a
força que brota do amor. / Abençoa, Senhor, as
famílias, Amém. Abençoa, Senhor, a minha
também!
2. Que o marido e mulher tenham força de amar
sem medida. / Que ninguém vá dormir sem pedir
ou sem dar seu perdão. / Que as crianças aprendam
no colo o sentido da vida. / Que a família celebre a
partilha do abraço e do pão. / Que marido e mulher
não se traiam nem traiam seus filhos. / Que o
ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. /
Que no seu firmamento a estrela que tem maior
brilho. / Seja a firme esperança de um céu aqui
mesmo e depois.

1) OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA...
Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José,
saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de
fé! (bis)
1. Maria, mãe santa e esposa exemplar, / José, pai
zeloso voltado a seu lar, / Jesus, filho amado em
missão de salvar, / Caminhos distintos num só
caminhar!
2. Se todas as mães em Maria se acharem, / Se
todos os pais em José se espelharem, / Se todos os
filhos em Cristo se olharem, / Serão mais família
quanto mais se amarem!

4) BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
1. Buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça.
E tudo mais vos será acrescentado! Aleluia! Aleluia!
2. Não só de pão o homem viverá, mas de toda
palavra, Que procede da boca de Deus. Aleluia!
Aleluia!

2) UM CORAÇÃO PARA AMAR
1. Um coração para amar, / pra perdoar e sentir, /
para chorar e sorrir, / ao me criar tu me deste. / Um
coração pra sonhar, / inquieto e sempre a bater, /
ansioso por entender / as coisas que tu dissestes!
Eis o que eu venho te dar, Eis o que eu ponho no
altar. Toma Senhor que ele é teu, meu coração não
é meu! (bis)

5) MINHA FAMÍLIA VOSSA É...
Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é;
/ Um dos mais importantes tesouros, / Plano do
amor de Deus. / E por mais que difícil estiver, nem
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penses em desistir. / Não abandones, a tua família
precisa de ti. / Crê na força do amor, que tudo pode
mudar. / Ama a tua família, o amor vencerá. / Como
foi feliz, a Santa Família de Nazaré. / A tua também
será se tiveres fé.
Jesus, Maria e José Minha família vossa é! Jesus,
Maria e José, Minha família vossa é!
Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim
Vou amar minha família até o fim.

e coração para que na comunhão, se devolva a paz
do mundo.
8) MARIA DE NAZARÉ
1. Maria de Nazaré, / Maria me cativou. / Fez mais
forte a minha fé / e por filho me adotou. / Às vezes
eu paro e fico a pensar / E sem perceber, me vejo a
rezar / e meu coração se põe a cantar / pra Virgem
de Nazaré. / Menina que Deus amou e escolheu /
pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, / Maria que o
povo inteiro elegeu / Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus!
2. Maria que eu quero bem, / Maria do puro amor./
Igual a você, ninguém / mãe pura do meu Senhor./
Em cada mulher que a terra criou / um traço de
Deus Maria deixou / um sonho de Mãe Maria
plantou / pro mundo encontrar a paz. / Maria que
fez o Cristo falar / Maria que fez Jesus caminhar /
Maria que só viveu pra seu Deus / Maria do povo
meu.

6) O MEU REINO TEM MUITO A DIZER
1. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como
quem procurou, aumentar os celeiros bem mais e
sorriu. Insensatos que valem tais bens, se hoje
mesmo terás o teu fim, que tesouro tu tens pra
levar além.
Sim Senhor, nossas mãos, vão plantar o Teu reino.
O Teu pão, vai nos dar, Teu vigor, tua paz!
2. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia,
quiseres propor. Não convides amigos, irmãos e
outros mais. Sai a rua a procura de quem, não
puder recompensa te dar, que teu gesto lembrado
será por Deus.
3. O meu reino não pode aceitar, quem se julga
maior que os demais, por cumprir os preceitos da
lei um a um. A humildade de quem vai além, e se
empenha e procura o perdão, é terreno onde pode
brotar a paz.

9) ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS
Deus, Pai de misericórdia, damos-vos graças, porque,
por meio do vosso Filho, Jesus Cristo, vos dignastes
chamar-nos a ser também filhos de Deus. Quisestes
que vosso Filho, Jesus Cristo, ao fazer-se Homem,
vivesse no seio de uma família; assim, no lar de
Nazaré, por Ele, marcastes a presença do vosso Reino
no mundo, anunciastes à humanidade as primícias do
Evangelho, santificastes o amor dos esposos e a
obediência dos filhos e propusestes a Família de
Jesus, Maria e José, primeira Igreja doméstica, como
modelo de todas as famílias.
Nós, movidos pelo desejo de servir-vos e de viver
mais para Cristo na Igreja, consagramos-vos as nossas
vidas para imitar o estilo de vida que Jesus Cristo
escolheu para si na Casa de Nazaré junto a Maria e
José.
Portanto, vos pedimos, que aceiteis esta oferta, e
para alcançarmos a perfeição cristã nos concedais
contemplar a Família humana do vosso Filho,
testemunhar sua vida exemplar e anunciá-lo a todas
as famílias, em comunhão de vida, de oração e de
apostolado missionário. Que Jesus, Maria e José nos
protejam e aceitem habitar em nossa casa que a eles
agora consagramos. Amém.

7) HINO DA CF 1994
/:A família como vai? Meu irmão venha e
responda! Quem pergunta é o Pai, a verdade não
esconda:/
1. Vem a Igreja, reza e pede o amor que sempre
mede, quando é hora de doar? Sufocando o seu
desejo, vai vivendo no varejo, não é templo, nem
altar? Vai levando a vida em curso, pregadora de
discurso, sem combate à opressão? Nada falta tem
de tudo, tem até coração mudo e jamais reparti o
pão?
2. Num viver de alegria, dia e noite, noite e dia, num
atendo agradecer. Com o pouco que se tem, se
trabalha para o bem sem deixar ninguém sofrer.
Coração que se faz templo, modelando o bom
exemplo de amor puro e profundo. Abram templo
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