MISSA DA FAMÍLIA - 18/08/2018 – SÁBADO
Semana Nacional da Família 2018
“O Evangelho da Família, alegria para o mundo” (CNBB)
“Família que reza unida, permanece unida”

01. AMBIENTAÇÃO (Letra e Música - Pe. Zezinho)
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!

Animador 1 - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Na alegria de pertencermos à
família de Deus, reunimo-nos hoje para celebrar o mistério de nossa fé na Vigília da
Assunção de Nossa Senhora aos céus, pois, unida inseparavelmente com seu Filho na
vida terrena, participa com Ele na plena vitória sobre a morte e na glória da
ressurreição. Celebramos também a família de Nazaré e a nossa missão de sermos
presença de Deus nos lares e no mundo.
Animador 2 - A família é a primeira realidade humana que Jesus quis resgatar e,
através dela, é que Ele realiza sua missão redentora no mundo. Agradeçamos, nesta
Santa Missa, por tudo o que Deus tem realizado em nossas comunidades por meio das
pessoas, das Pastorais e dos movimentos que acreditam e investem na família.
Agradeçamos por este dom precioso amado e instituído pelo Senhor desde o princípio
da criação e peçamos pela santificação dos lares em nosso país e em todo o mundo.
Cheios de gratidão e de fé, cantemos.
02. CANTO INICIAL
VIMOS TE LOUVAR EM TUA CASA, Ó SENHOR. SOMOS A FAMÍLIA QUE TEU FILHO CONGREGOU.
1. Teu povo, tua família vem hoje, com gratidão, louvar Teu nome santo, unidos na adoração.
2. Cantamos a Tua graça, o Teu infinito amor; a prece de nossas vidas, em casa já começou.
3. Das faltas contra a unidade queremos pedir perdão. É falta todo egoísmo que gera separação.
4. Começa em nossa casa a vida em fraternidade. Possamos com Tua graça, vivê-la na liberdade.

03. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI...
Padre - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco. BENDITO SEJA DEUS...
04. ENTRADA DA IMAGEM OU QUADRO DA SAGRADA FAMÍLIA
Animador - O amor vivido nas famílias sob a proteção da Sagrada Família de Nazaré, é
uma força permanente para a vida da Igreja e da sociedade. Vamos acolher a imagem de
Jesus, Maria e José com devoção e alegria, cantando.

Uma família entra com a imagem e a coloca em lugar previamente preparado.
(D. Pedro Brito Guimarães)

SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ, MARIA, JESUS E JOSÉ, MODELO PERFEITO DE DOAÇÃO, AJUDE AS FAMÍLIAS
EM SUA MISSÃO.
1. A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida, partilhar a vida e repartir o pão: um
par de alianças num só coração.
2. Família é fonte da fraternidade, é porta aberta ao amor de verdade. No berço da vida se aprende a lição:
amores de todos na mesma missão!

05. DEUS NOS PERDOA
Padre - A família é imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor, o
diálogo e a misericórdia devem fazer parte da vida de todas as famílias cristãs. Peçamos
o perdão do Senhor por nossas faltas e omissões, principalmente pelos pecados contra
a família (silêncio). Confiantes, cantemos.
(Dom Paulo Dal’Bó)

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.
3. Família que vive o amor, na doença, saúde ou na dor, na alegria tristeza ou prazer, vem doar seu amor, seu
viver. É hora de darmos as mãos, elevar ao Senhor nossa voz, cantar juntos a nova canção: o sonho de Deus na
família.

Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. AMÉM.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
06. HINO DO GLÓRIA (Ir. Míria T. Kolling)
GLÓRIA A DEUS, LÁ NOS CÉUS, E PAZ AOS SEUS. AMÉM!
1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados.
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! Vós, que
estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
3. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano - p. 155)

08. LEITURA DO LIVRO DO ECLESIÁSTICO (3, 2-6.12-14)
09. SALMO RESPONSORIAL (127) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
FELIZES OS QUE TEMEM O SENHOR E TRILHAM SEUS CAMINHOS!
- Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo
irá bem!
- A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa; os teus filhos são rebentos de oliveira ao
redor de tua mesa.
- Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS COLOSSENSES (3, 12-21)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO (DR)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)
1. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra!
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS (2, 22-40)
13. HOMILIA
Preparar para depois da homilia, a canção a seguir.
(Pe. Joãozinho / Kater)

O AMOR JAMAIS ACABARÁ. (bis)
1. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor, esta casa vai ser linda se Deus for o construtor.
2. Não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina é vosso coração.
3. O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo o alicerce neste chão.

14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre – CREIO EM DEUS PAI ...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Deus é verdadeiramente nosso Pai e nós somos verdadeiramente seus filhos.
Com essa confiança, façamos nossos pedidos cantando a cada prece: ILUMINA,
ILUMINA NOSSOS PAIS, NOSSOS FILHOS E FILHAS! ILUMINA, ILUMINA CADA PASSOS
DAS NOSSAS FAMÍLIAS!
- Senhor, dai sabedoria ao Papa Francisco, ao clero e às pastorais da vossa Igreja, para
que cuidem sempre de nossas famílias, especialmente aquelas que mais sofrem,
levando-lhes a esperança e a alegria do Evangelho. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei aos nossos governantes e às instituições civis discernimento em suas
ações, a fim de que trabalhem pela dignidade das famílias brasileiras, principalmente as
mais empobrecidas pelos desmandos em nosso país. Nós vos pedimos.
- Senhor, suscitai autênticas e Santas vocações matrimoniais, religiosas, sacerdotais e
leigos comprometidos no seio de nossas famílias. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos pais e mães para que possam educar seus filhos no vosso
conhecimento, fazendo-os crescer num ambiente de amor, respeito, confiança e
obediência à vossa Palavra. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei os idosos e os jovens, ajudai os casais em crise e cuidai de todas as
crianças desprezadas e não amadas pelas famílias. Nós vos pedimos.
Padre - Pai de misericórdia, escutai as orações que esta comunidade vos apresenta e
renovai nos nossos lares o ambiente de abertura à vossa Palavra e ao amor. Por Cristo,
nosso Senhor. AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Jesus, Maria e José são exemplo de família que vive por Deus e para Deus,
cujo projeto consiste, desde o começo, em fazer a vontade do Senhor. Apresentemos, ao
Altar do Senhor, com o pão e o vinho, a vida de nossas famílias com suas alegrias,

tristezas, projetos, desencontros e realizações e o compromisso de sermos verdadeiras
Igrejas domésticas, que testemunham Jesus Cristo e levam alegria aos corações.
17. CANTO DAS OFERENDAS
1. Alegres em prece teu povo agradece teus dons, ó Senhor. E como família, cantando partilha seu pão, seu
amor.
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.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 155)
Padre – Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e pedimos, pela intercessão da Virgem
Maria Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as
na vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano – p. 477)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA 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:
Nosso Deus Senhor é Santo, Santo, Santo. Do universo Criador, Santo, Santo. Céus e terra alegres cantam Santo,
Santo. E nós cantamos seu louvor, Santo é o Senhor! Lá no céu e aqui na terra Hosana! Hosana! Bendito seja o
Senhor! Hosana! Hosana! Nosso Rei e nosso Deus, Hosana! Hosana! A Ele glória e louvor, Hosana ao Senhor,
Bendito é aquele que vem Hosana Amém! Amém!
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 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!
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.

20. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos
a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz. Não
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo a paz e a unidade.
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
21. CORDEIRO (L e M - Pe. Zezinho)
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) Dános a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
22. CANTO DE COMUNHÃO
(Walmir Alencar)

1. Quanto amor existe neste altar! Tanta vida para celebrar, gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração
e em cada detalhe veio preparar, flores para enfeitar, velas para iluminar: tudo enfim pra celebrar.
O AMOR MAIOR, CHEGOU ASSIM. SE FEZ SERVO PARA O OUTRO, DEU SENTIDO AO NOSSO ENCONTRO. NOSSA
UNIÃO, O VINHO E O PÃO: EIS O MILAGRE DESTA COMUNHÃO.
2. Quanta harmonia neste altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui chegou, o seu tempo dedicou e em cada
ensaio veio preparar, instrumentos pra tocar, vozes para entoar: tudo enfim pra celebrar

3. Quanta história existe neste altar, tanta vida para celebrar, homem que se consagrou, sacerdote se tornou e
em cada momento traz o céu a nós desde jovem decidiu ao senhor se abandonar tudo enfim pra celebrar
(Letra e Música - Pe. Zezinho)

ESTOU PENSANDO EM DEUS. ESTOU PENSANDO NO AMOR. (bis)
1. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio se angustiam e duvidam de você, você chega
perto deles, mesmo assim ninguém tem fé.
2. Eu me angustio quando vejo que depois de dois mil anos, entre tantos desenganos poucos vivem sua fé,
muitos falam da esperança, mas esquecem de você.
3. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no meu Senhor, mas
você fica esquecido e por isso falta amor.
4. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia e se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a
gente parecesse com Jesus de Nazaré.
23. PÓS-COMUNHÃO
1. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego de meu lar, no fim da
tarde quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar , meus pais não tinham nem
escola, nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar, faltava tudo mas a gente nem ligava, o
importante não faltava seu sorriso, seu olhar.
2. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado um por um ele afagava, e perguntava
quem fizera estripulia e mamãe nos defendia tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha a viola alguém trazia,
todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente, desafinado meio rouco e voz cansada, ele cantava mil
toadas seu olhar ao sol poente.
3. Passou o tempo hoje eu vejo a maravilha, de se ter uma família quanto muitos não a tem agora falam do
desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do
que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais, se os pais amassem o divórcio não viria,
chamam a isso de utopia eu a isso chamo paz.
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano - p. 155)
25. BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
24. CANTO FINAL
ERGUEI AS MÃOS PEDINDO A DEUS A PROTEÇÃO E UNIÃO PELA FAMÍLIA. (BIS)
1. Não há gesto mais bonito do que esse. Quando um filho pede a bênção a seus pais e acredita fielmente que
essa bênção vem de Deus, que o fará seguir em paz.
2. A família é o caminho da esperança, a certeza que se tem pra onde voltar, não há nada mais divino e é por
isso que a presença de Jesus nela está.

