Celebração Eucarística
16 de Agosto de 2018

MISSA DA FAMÍLIA E JUBILEU DOS CASAIS
"FAMÍLIA: Lugar de acolher a graça de Deus".

RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
Preparar um local bem ornamentado para a imagem da Sagrada Família, os postais e flores. Convidar com antecedência famílias para
participar dos diversos momentos da Celebração e para conduzir até o Presbitério, durante a procissão de entrada, a imagem, as flores e
os postais que estarão em várias bandejas ou recipientes, e que serão colocados próximos à Imagem da Sagrada Família, de forma que
fiquem bem organizados e visíveis, de acordo o Ano Jubilar. Motivar a Pastoral Familiar, o ECC e os movimentos que atuam com as famílias
para usarem suas camisetas. Separar os bancos da Igreja identificados e de acordo com a quantidade dos múltiplos de 5.

01. AMBIENTAÇÃO
CONFIEMO-NOS AO SENHOR, ELE É JUSTO E TÃO BONDOSO. CONFIEMO-NOS AO SENHOR,
ALELUIA!

02. ACOLHIDA
Animador - Queridos irmãos e irmãs boa noite! Sejam bem-vindos! O amor
de Cristo nos acolhe e nos reúne para celebrarmos o mistério de nossa fé.
Acolhemos carinhosamente os casais jubilares e todos, que nesta Semana
Nacional da Família se unem em oração. A família se constrói no diálogo, no
perdão, no amor e na acolhida do outro. Que a graça dessa celebração nos
torne corajosos para sempre pedir e dar o perdão de modo que o Evangelho
brilhe pela alegria da reconciliação e pelo consolo da paz. Louvamos e
bendizemos a Deus pela oportunidade que ele hoje nos dá de sermos
testemunhas de um momento tão lindo. Como filhos herdeiros das graças de
Cristo, cantemos!
03. CANTO INICIAL
1. Como Cristo amou a Igreja e por ela se entregou, assim também o marido tem a graça da esposa
amar. A mulher tem o dom mais bonito, o dom da vida gerar. Sua força é uma sabedoria que
edifica o lar. E os filhos são presentes, que Deus nos confiou. Felizes os filhos que ouvem seus pais
com ternura e amor.
FAMÍLIA, SANTUÁRIO DA VIDA. COBRE DE BÊNÇÃOS E PAZ NOSSAS FAMÍLIAS, SENHOR
MANTÉM PARA SEMPRE ACESA A CHAMA DO AMOR. RENOVA O SIM TODO DIA, A LUZ DA
ALEGRIA FAZE SEMPRE BRILHAR. CONDUZE EM TUAS MÃOS NOSSAS FAMÍLIAS, SENHOR QUE O
AMOR SEJA BEM MAIS DO QUE A GENTE SONHOU SEMPRE ABERTO AO PERDÃO, À
RECONCILIAÇÃO, PRONTO PRA DIALOGAR. FAMÍLIA, SANTUÁRIO DE VIDA
2. São tantas alegrias e dificuldades também. Só quem acredita no amor sabe que o bem sempre
vence. Pois toda família é um templo, onde Deus quis habitar: Uma casa sobre a rocha, tudo pode
suportar. E não há nada mais sublime, que viver em comunhão, os dois uma só carne a família um
só coração
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI….
Padre - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz, pela ação do Espírito Santo,
esteja sempre conosco. BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
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05. DEUS NOS PERDOA
Padre - O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a conversão.
Reconhecemo-nos pecadores e peçamos com confiança a misericórdia do Pai (Pausa). Confiantes
no perdão de Deus, cantemos.
1. Família sem pão e sem lar, família sem pai, e sem mãe, família sem religião, família sem fé e
oração. É tempo de recomeçar, Jesus nos convida a amar, acolher, perdoar e viver: o sonho de
Deus na família.
MISERICÓRDIA (3x) DE DEUS NA FAMÍLIA.
2. Família sofrida e sem paz, esquecida sem voz e sem vez, carente de amor e perdão, nas drogas,
na rua ou prisão. É tempo de recomeçar, Jesus nos convida a amar, acolher, perdoar e viver: o
sonho de Deus na família.
Padre - Deus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. AMÉM.
Padre – Senhor, tende piedade de nós
Todos – Senhor, tende piedade de nós.
Padre – Cristo, tende piedade de nós.
Todos – Cristo, tende piedade de nós.
Padre – Senhor, tende piedade de nós
Todos – Senhor, tende piedade de nós.
06. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 934 – nº 43)

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
QUE TUA PALAVRA PRESERVE AS NOSSAS FAMÍLIAS, ORIENTE NOSSOS FILHOS, GUIE AS
NOSSAS NAÇÕES, BÍBLIA SAGRADA FONTE VIVA DE PARTILHA, INDICAÇÃO QUE NOS BRILHA,
LUZ DOS NOSSOS CORAÇÕES.
07. LEITURA DO LIVRO DE EZEQUIEL (12,1-12)
08. SALMO RESPONSORIAL
DAS OBRAS DO SENHOR NÃO SE ESQUEÇAM.
- Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus
pais, se transviaram, e o traíram como um arco enganador que volta atrás.
- Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e
enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel.
- Entregou a sua arca ao cativeiro, e às mãos do inimigo a sua glória; fez perecer seu povo eleito
pela espada, e contra a sua herança enfureceu-se.
09. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (bis)
1. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS (18,21-19,1)
11. HOMILIA
12. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS MATRIMÔNIAIS (ritual do matrimônio)
O padre fará a motivação.
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1. Como é bonito viver em uma família, como é bonito a vida no amor: o pai a mãe, os irmãos, a
família; é um projeto de Deus Pai, o Criador.
FAMÍLIA, ARQUITETURA DIVINA. FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS. (BIS)
2. Vem Senhor abençoar a nossa família, vem Senhor fortificar a nossa união, que não faltem nosso
lar, o pão de cada dia, que nunca falte a esperança, a paz, o perdão.
Que a pureza do amor e a firmeza da fé, conserve a fidelidade, marido e mulher, no alicerce Divino
dessa construção, na base firme, segura os filhos crescerão.

NOSSA RESPOSTA

13. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Irmãos e irmãs, cheios de confiança, elevemos ao Pai nossas súplicas,
cantando após cada prece: ILUMINA, ILUMINA, NOSSOS PAIS, NOSSOS
FILHOS E FILHAS! ILUMINA, ILUMINA CADA PASSO DAS NOSSAS FAMÍLIAS!
- Senhor, guiai a Vossa igreja para que, num mundo dividido pela discórdia, a
mensagem evangélica de perdão e de paz possa brilhar na Igreja, como luz
para o mundo, nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai nossas famílias para que, possam acolher o dom do
perdão divino e oferecê-lo uns aos outros, e assim experimentarem a alegria
da reconciliação, nós vos pedimos.
- Senhor, santificai cada casal aqui presente para que, sejam sempre
exemplos e vivam verdadeiramente o que prometeram diante do altar, nós
vos pedimos.
- Senhor, fortalecei-nos para que, levemos a sério o chamado da Palavra de
Deus e nos esforcemos sempre em pedir e em dar o perdão a fim de que o
Reino de Deus seja mais presente e real em nossas vidas, nós vos pedimos.
Padre - Ouvi bondoso, ó Pai, esses nossos pedidos e atendei-nos, e fazei que,
solícitos em cumprir a vossa vontade, apressemos a chegada de vosso Reino.
Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM!
LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai

14. OFERTÓRIO
Animador - Colocamos no altar do senhor, com o pão e o vinho, o fruto de
nosso trabalho e a vida dos casais que hoje celebram seu jubileu. Inspirados
pelo exemplo da Sagrada Família, renovemos nosso compromisso de viver os
valores cristãos em nossos lares.
15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Alegres em prece teu povo agradece teus dons, ó Senhor. E como família, cantando partilha seu
pão, seu amor.
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2. Unidos fazemos os dons que trazemos o vinho e o pão. Quem colhe, quem planta quem faz e
quem canta é tudo oração.
3. Falou-nos Maria: "És Pai que sacia famintos de ser. E deixas de lado o rico enfarado que só
pensa em ter".
4. Bem vês, nesta mesa, Deus quer com certeza a todos saciar. "Ninguém vá na vida, sem pão, sem
comida!" proclama este altar.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Padre - Santificai, ó Deus, a nossas oferendas pela gloriosa Transfiguração do vosso Filho, e
purificai-nos das manchas do pecado no esplendor de sua luz. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARISTICA II
Padre – O Senhor esteja convosco – ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre – Corações ao alto – NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre – Demos graças ao Senhor, nosso Deus – É NOSSO DEVER E SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa
palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem,
concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e
reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer
a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos
proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a
uma só voz:
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória!
Hosana nas alturas, hosana! (bis) Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana nas
alturas, hosana! (bis)
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Padre - Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se
tornem para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças,
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente,
e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos – TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO, E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS
SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA.
Padre - Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos,
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
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Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça
na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os ministros do
vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, com os santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por
Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - AMÉM.

RITO DA COMUNHÃO
18. PAI NOSSO
19. CORDEIRO
Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro de
Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro de
Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
20. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Tu és minha vida, outro Deus na há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra eu
caminharei enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, Tu
estás no meio de nós!
2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, Homem como nós. Tu morreste por
amor, vivo estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, tu retornarás e
abrirás o Reino dos céus!
3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás e no
teu perdão viverei!
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti! Filho Salvador, eu espero em Ti! Santo Espírito de amor,
desce sobre nós, Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé e por mil estradas onde andarmos
nós, qual semente, nos levarás!
1. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze
que soa em vão: se eu não tenho amor, amor aos irmãos.
O AMOR É PACIENTE E TUDO CRÊ... É COMPASSIVO, NÃO TEM RANCOR. NÃO SE ALEGRA COM A
INJUSTIÇA E COM O MAL. TUDO SUPORTA, É DOM TOTAL!
2. Ainda que eu tenha vigor de profeta, e o dom da ciência, firmeza na fé. Ainda que eu possa
transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta!
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3. Ainda que eu doe meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder. Será
como sonho, será tudo em vão: se eu não tenho amor, amor aos irmãos!
20. ORAÇÃO (Missal – missa pela família – página 934)

RITOS FINAIS
Deus nos envia
21. AVISOS
22. BENÇÃO E ENTREGA DOS POSTAIS
O Padre abençoa os postais que estão em bandejas ou recipientes próximos à Imagem da Sagrada Família e a Pastoral Familiar e o ECC
entregam os postais aos casais jubilares, que estarão organizados nos bancos de acordo com os múltiplos de 5. No final, quando todos
estiverem com os postais, o Padre ergue a imagem da Sagrada Família e os abençoa, enquanto canta-se o hino “Olhando s Sagrada
Família”.

1. Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos e, venha quem vier,
encontra abrigo e todos têm direito ao mesmo pão.
ONDE TODOS SÃO POR UM E UM POR TODOS, ONDE A PAZ CRIOU RAÍZES E FLORIU, UM LAR
ASSIM FELIZ SEJA O SONHO DAS FAMÍLIAS DO BRASIL!
2. Os filhos qual rebentos de oliveira, alegrem os caminhos dos seus pais e façam a família
brasileira achar seu amanhã na mesma paz!
3. Que os jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar, não deixem de
sonhar extasiados que um dia também eles vão chegar!
4. Que aqueles que se sentem bem casados; deu certo seu amor, o amor valeu, não vivam como
dois alienados: partilhem esta paz que Deus lhes deu!
Quando todos estiverem com os postais, o Padre caminha com a imagem da Sagrada Família e os abençoa, enquanto canta-se o hino
“Olhando s Sagrada Família”. Após a bênção final, a Pastoral Familiar ajuda a organiza-los no presbitério para uma foto por grupo jubilar,
enquanto canta-se o hino de despedida.

Animador - Peçamos a intercessão de Nossa Senhora e de São José, pelos casais e por todas as
Famílias, para que reine em todos os corações e nos lares o amor, a alegria, o perdão e a paz.
OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ SAIBAMOS FAZER A PARTILHA DOS
GESTOS DE AMOR E DE FÉ.
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 coração.
2. Maria do sim e do amor doação. José operário a serviço do pão. Jesus ocupado com sua missão.
Três vidas distintas, num só coração.
3. Se todas as mães em Maria se acharem. E todos os pais, em José se espelharem. Se todas os
filhos, em Cristo se olharem: serão mais famílias. Quanto mais se amarem.
23. BÊNÇÃO FINAL (Missal – nº 14 - página 526)
24. CANTO FINAL
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 onde 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. (bis)
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