Edição Especial / Setor Família - Paramentos Brancos

CELEBRAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

22/06/2022

Eu canto a alegria, Senhor, / de ser perdoado no amor (2x).
Senhor, tende piedade de nós (2x).
Cristo, tende piedade de nós (2x).
Senhor, tende piedade de nós (2x).
Eu canto a alegria, Senhor, / de ser perdoado no amor (2x).
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

RITOS INICIAIS
A. Irmãs e irmãos, reunidos em nome
de Jesus, em comunhão com toda
a Igreja, “família de famílias”, em
especial com a Igreja de Roma, que
celebra o X Encontro Mundial das
Famílias, queremos celebrar como
família cristã, na intenção de todas
as famílias do mundo. Peçamos ao
Senhor que abençoe e fortaleça
todas as famílias. Na alegria do amor,
iniciemos cantando:

1. CANTO DE ABERTURA

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 caminhar.
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 todos os filhos em
Cristo se olharem, / serão mais família, quanto mais
se amarem.

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

3. ATO PENITENCIAL

S. No início desta celebração eucarística, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).

[Hinário ABC Litúrgico - Fasc. I, p.67]
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
por Ele amados.
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso:
/ nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vos
adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. /
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
3. Vós, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós. / Vós, que tirais o pecado do mundo, acolhei a
nossa súplica. / Vós, que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós.
4. Só vós sois o Santo; só vós, o Senhor; / só vós, o
Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO [Pelas famílias - Missal, p.934]

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que pela vossa lei destes à
família um fundamento inabalável, concedei-nos seguir
o exemplo da Sagrada Família para que, praticando as
virtudes domésticas e o amor para com todos, alcancemos
o prêmio eterno na alegria de vossa casa. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(leituras da Festa da Sagrada Família - Lecionário
Dominical, ano C)
A. O Deus da Família nos pede
solicitude, amor, obediência,
delicadeza, trabalho… para sermos
contados na misericordiosa família
de Deus. Ouçamos.

6. PRIMEIRA LEITURA (Eclo 3,3-7.14-17a)

Leitura do Livro Eclesiástico.
Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a
autoridade da mãe. Quem honra o seu pai, alcança o
perdão dos pecados; evita cometê-los e será ouvido na
oração quotidiana. Quem respeita a sua mãe é como
alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai, terá
alegria com seus próprios filhos; e, no dia em que orar,

será atendido. Quem respeita o seu pai, terá vida longa, e
quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho,
ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto
enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a
lucidez, procura ser compreensivo para com ele; não o
humilhes, em nenhum dos dias de sua vida: a caridade
feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar
os teus pecados e, na justiça, será para tua edificação.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 127 (128)]
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
de 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.
8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Que a paz de Cristo / reine em vossos corações / e
ricamente habite / em vós sua Palavra.

9. EVANGELHO (Lc 2,41-52)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para
a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos,
subiram para a festa, como de costume. Passados os dias
da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino
Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem.
Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam
um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre
os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado,
voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois,
o encontraram no Templo. Estava sentado no meio
dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os
que ouviam o menino estavam maravilhados com sua
inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram
muito admirados e sua mãe lhe disse: “Meu filho, por que
agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos,
angustiados, à tua procura”. Jesus respondeu: “Por que
me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de
meu Pai?” Eles, porém, não compreenderam as palavras
que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para
Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava
no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria,
estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
10. PRECES DA COMUNIDADE

S. Supliquemos humildemente ao Pai que, enviou seu
Filho Jesus para viver numa família e cumulá-la de
bênçãos celestes, para que olhe com bondade por todas
as famílias do mundo:

L. Senhor, que por vosso Filho, obediente a Maria e a
José, consagrastes a vida familiar, santificai todas as
famílias com a vossa presença. Nós vos pedimos:
T. Senhor, guardai em paz nossa família.
L. Senhor, que apresentastes a sagrada família como um
admirável exemplo de oração, de amor e obediência à vossa
vontade, santificai com vossa graça as famílias e dignai-vos
abençoá-las com os vossos dons. Nós vos pedimos:
T. Senhor, guardai em paz nossa família.
L. Senhor, aliviai as dores e as aflições das famílias e
transformai-as suavemente em alegria. Nós vos pedimos:
T. Senhor, guardai em paz nossa família.
L. Senhor, que unis o que está disperso, conservai os
casais cada dia mais fortemente unidos pelos laços do
vosso amor. Nós vos pedimos:
T. Senhor, guardai em paz nossa família.
S. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja,
família de famílias, para que recebamos por vossa
misericórdia o que por nossos méritos não ousamos
esperar. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Com nossa oferta, façamos o que
nos cabe para bem preparar a mesa,
pois, por graça de Deus, no Banquete
Nupcial do Cordeiro, se saciará a
família de batizados. Cantemos.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. A mesa santa, que preparamos, / mãos que se elevam
a ti, ó Senhor. / O pão e o vinho, frutos da terra, / duro
trabalho, carinho e amor. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor!
/ Ô, ô, recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria. / Pais, mães e filhos
diante do altar. / A nossa oferta, em nova festa, / a
nossa dor vem, Senhor, transformar. / Ô, ô, ô, recebe,
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!
3. A vida nova, nova família, / que celebramos, aqui tem
lugar. / Tua bondade vem com fartura. / É só saber
reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô,
recebe, Senhor!

12. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para
a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Senhor nosso Deus, nós vos oferecemos este sacrifício
de reconciliação e vos pedimos que firmeis as nossas
famílias na graça e na paz. P.C.N.S.
T. Amém.

13. ORAÇÃO EUCARÍSTICA (VI – B)
“Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor,
Pai santo, criador do mundo e fonte da vida. Nunca
abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre
no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes
pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e
a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa
Igreja, peregrina neste mundo e, por Jesus Cristo, vosso
Filho, a acompanhais pelos caminhos da História até
a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão,
também nós, com os anjos e santos, proclamamos a
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus,
que amais os seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o
entregou 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o
cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por
toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso
papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo,
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!

S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram
na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé
só vós conhecestes; acolhei-os na luz da vossa face e
concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco e, em comunhão
com a bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos
e mártires, e todos os santos, vos louvaremos e
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. 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.
T. Amém.

14. RITO DA COMUNHÃO

S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu
divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o vosso
nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a vossa
vontade, / assim na terra como no céu; / o pão nosso de
cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas ofensas, /
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; / e
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. 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.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós,
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Pode acaso a mulher esquecer o seu filhinho? Mesmo
se ela o esquecesse, diz o Senhor, eu não te esquecerei.

15. CANTO DE COMUNHÃO

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. Do ventre materno por amor nasci, / nos braços
paternos andei e cresci, / no beijo e abraços e no
aperto de mão, /revivo a origem da minha missão.
3. Família é festa, comunhão e amor, /imagem humana
de Deus criador: /recriando a vida e vivendo a paixão,
/ unida pra sempre na mesma missão.

4. Há vidas morrendo antes de nascer! / Mulheres e
homens precisam saber / brincar de criança, de jovem
e velho, / servindo à vida, à luz do Evangelho.
5. Família é a fonte da fraternidade, / é porta aberta ao
amor de verdade. / No berço da vida se aprende a
lição:/ amores de todos na mesma missão!
6. Ao pai que a vida por amor me deu, / à mãe que em
dores já me concebeu, / ao filho que trago no meu
coração, / oferto contente a minha oração!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Alimentados com o pão celeste,
concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família do vosso
Filho para que, após os sofrimentos desta terra, gozemos
no céu o seu convívio eterno. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois
quisestes que o vosso Filho feito homem participasse
da família humana e crescesse em estreita intimidade
familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias
de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente
por estas famílias; protegei-as e guardai-as, para
que, confortadas com o dom da vossa graça, gozem
prosperidade, paz e harmonia, e deem no mundo
testemunho de vossa glória, comportando-se como
verdadeiras Igrejas domésticas. P.C.N.S.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso…

1. CANTO FINAL

1. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes; /
minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz,
/ que eles achem os seus caminhos, / amem e sejam
amados, / vivam iluminados! / Nossa prece de filhos
é prece de quem agradece, / nossa prece é de filhos
que sentem orgulho dos pais; / que eles trilhem os
teus caminhos, / louvem e sejam louvados, / sejam
recompensados!
Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas! /
Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias!
2. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus
familiares. / Minha prece, ó Senhor, é por quem tem
um pouco de nós; / que eles achem os seus caminhos,
/ amem e sejam amados, / vivam iluminados! / Nossa
prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos, /
por quem vive e trabalha e caminha conosco, Senhor.
/ Que eles achem os seus caminhos, / amem e sejam
amados, / vivam iluminados!

MENSAGEM DE DOM PEDRO
ÀS FAMÍLIAS

A todas as Famílias de nossa Diocese de Santo André
Por ocasião do X Encontro Mundial das Famílias
A todos vós paz e bênçãos de Deus!
Queridas famílias, venho por meio desta carta
saudar a todos, e desejar a graça e a paz de Cristo
na caminhada de vida de vocês. São muitas as
dificuldades que enfrentam. Todos sabemos que
é um enorme desafio ser família cristã em meio
à realidade social que nos cerca. Muitas vezes o
desânimo e a tristeza batem às portas. Não é fácil!
A fé, porém, nos ensina que Deus é o autor da
família. A sua proteção e amparo acompanham
todas as famílias que desejam viver à luz do que ele
planejou para a Família humana: ser uma grande
“família de famílias”, mais que reunidas, unidas no
amor de Deus que alcança todos e cada um.
Somente o amor pode sustentar uma união. Se
eu buscar somente a mim mesmo e minha própria
felicidade, é certo que perderei a ambos. Porém, a
atitude evangélica do amor desinteressado e gratuito,
incondicional e altruísta, se mostra o verdadeiro
caminho para a felicidade humana e a construção
da família.
O amor jamais promete gratificação instantânea,
somente realização final e duradoura. O verdadeiro
amor deve ser sempre e é uma dádiva gratuita. O
amor é curativo: cura os que dão e os que recebem
amor. Por isso, a família construída no amor é o
“Santuário da Vida”.
A todas as famílias de nossa Diocese, em especial
as famílias que participam ativamente da vida da
comunidade eclesial, as famílias que militam nas
pastorais relacionadas à promoção da família,
agradeço de coração. Faço votos de que perseverem
e se unam cada vez mais para viver, ajudar a viver, e
promover esta vocação sublime: ser família imagem
da Família divina, a Trindade, que é fonte de amor,
Luz e vida.
Continuem firmes e perseverem na fé, no amor
e na caridade.
Não desanimem por nada.
Com fé, tudo vale a pena
quando a alma não é pequena!
Como pai e pastor abençoo
todas as nossas famílias!
+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo de Santo André
“Em nome de Jesus”

[SUGESTÃO: antes da bênção final, ler a mensagem do
Bispo para as famílias]
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