CANTO FINAL
ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
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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 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!
Que 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.
Que a família comece e termine...
Sinal da Cruz e despedida!

Ano Nacional do Laicato

Peregrinação
Imagem da Sagrada Família

ACOLHIDA
Bem-vindos, irmãs e irmãos. Neste ano dedicado aos leigos e leigas vamos retomar
nossa reflexão sobre “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”,
especialmente nosso testemunho cristão, enquanto Família, dentro de nossas Famílias!
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Sinal da Cruz!

Todos: Santificai nossa Família, Senhor, e tornai eficaz nosso testemunho
cristão em nosso lar!
Leitor 4: “O desejo de família permanece vivo nas jovens gerações. Como resposta
a este anseio, o anúncio cristão que diz respeito à família é deveras uma boa notícia.”
(AL,1)
Todos: Santificai nossa Família, Senhor, e tornai eficaz nosso testemunho
cristão em nosso lar!

Invocação ao Espírito Santo!
OREMOS TODOS JUNTOS
Senhor Jesus Cristo,
Tu, que caminhastes no chão deste mundo, Testemunhando o Projeto de Deus
para a humanidade, ensinando homens e mulheres a viverem a radicalidade dos
valores do Reino de Deus, chamando todos à decisão do seguimento e a assumirem
as exigências da Missão, faze com que nós, cristãos leigos e leigas, respondamos
com a vida ao Teu chamado, na nossa vida pessoal, na família, na comunidade,
no trabalho, na ação política e na sociedade.
Que hoje se revigorem em nós as motivações e a graça dos Sacramentos do
Batismo e da Confirmação, doados pelo amor da Trindade Santa, tornando-nos
“protagonistas da evangelização”, e sendo testemunhas e presença atuante na
construção de uma sociedade justa e solidária.
Que nossa disposição de conversão nos leve a amar os excluídos e a superar a
exclusão, particularmente a exclusão dos empobrecidos e injustiçados, para
assumir com responsabilidade e discernimento a exigência de novos ministérios,
respondendo criativamente aos desafios de nosso tempo... Amém!
EVANGELHO (DIA)
MOMENTO DE PARTILHA
A PALAVRA ILUMINA NOSSA AÇÃO
Leitor 1: Em todos os tempos, a família é o areópago primordial. Como âmbito inicial
da vida e da ação dos cristãos leigos e leigas, é tesouro e patrimônio dos povos. A
família, comunidade de vida e amor, escola de valores e Igreja doméstica, é grande
benfeitora da humanidade.
Todos: Santificai nossa Família, Senhor, e tornai eficaz nosso testemunho
cristão em nosso lar!
Leitor 2: Nela se aprendem as orientações básicas da vida: o afeto, a convivência, a
educação para o amor, a justiça e a experiência da fé.
Todos: Santificai nossa Família, Senhor, e tornai eficaz nosso testemunho
cristão em nosso lar!
Leitor 3: É missão da família abrir-se à transmissão da vida, à educação dos filhos,
ao acolhimento dos idosos, aos compromissos sociais. Assim o mundo se torna uma
grande família onde os cristãos leigos e leigas são protagonistas da evangelização.

PRECES EXPONTÂNEAS
BÊNÇÃO DA CASA
Oração
Ó Deus, criador e misericordioso salvador do vosso povo, vós quisestes fazer
da família, constituída pela aliança matrimonial, o sacramento de Cristo e da
Igreja. Derramai copiosa bênção sobre esta família, reunida em vosso nome,
a fim de que os que nela vivem num só amor possam, com fervor e constância
na oração, ajudar-se uns aos outros, em todas as necessidades da vida e
mostrar sua fé pela palavra e pelo exemplo, Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
(As pessoas da família podem ser aspergidas com água benta.
Enquanto isso, reza-se um Pai Nosso e uma Ave Maria)

ORAÇÃO PARA O ANO NACIONAL DO LAICATO
Ó Trindade Santa, / Amor pleno e eterno, / que estabelecestes a Igreja
como vossa ‘imagem terrena’:
Nós vos agradecemos / pelos dons, carismas, / vocações, ministérios e
serviços / que todos os membros de vosso povo realizam / como ‘Igreja em
saída’, / para o bem comum, / a missão evangelizadora / e a transformação
social, / no caminho de vosso Reino.
Nós vos louvamos / pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no
Brasil / sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, / santidade e ação
transformadora.
Nós vos pedimos, que todos os batizados / atuem como sal da terra e luz do
mundo: / na família, no trabalho, / na política, e na economia, / nas ciências e
nas artes, / na educação, na cultura e nos meios de comunicação; / na cidade,
no campo e em todo o planeta, / nossa ‘casa comum’.
Nós vos rogamos que todos contribuam / para que os cristãos leigos e leigas /
compreendam sua vocação e identidade, / espiritualidade e missão, / e atuem
de forma organizada na Igreja e na sociedade / à luz da evangélica opção
preferencial pelos pobres.
Isto vos suplicamos / pela intercessão da Sagrada Família, / Jesus, Maria e José, /
modelos para todos os cristão / Amém!

