Semana da Família 2020

“Com a Sagrada Família de Nazaré
serviremos ao Senhor”
5º Dia

“Servir a Deus na educação dos filhos.”

Sexta- Feira da 19ª Semana do Tempo Comum
4º Dia da Semana da Família
Comentário Inicial:
Amados irmãos, a graça e a sabedoria do Espírito Santo nos faz perceber o
tempo de ocuparmo-nos com as coisas do Pai. Um certo momento na nossa
vida que o Senhor nos atrai e nos chama para enfrentarmos as lutas e
dificuldades do mundo, mesmo que nos achemos pequenos demais para isto.
O poder de Deus é imensurável, e é Ele quem nos capacita, nos orienta. O
Senhor quer que nós sempre estejamos em Comunidade, edificando o seu
reino de amor e agindo como bons filhos do Pai, conservando no coração tudo
o que percebemos como sinal de Deus.
Hoje devemos agradecer de maneira muito viva os valores da família, a
dedicação e a responsabilidade dos pais, o tesouro que é um filho, a religião na
família, o deixar-se guiar pela vontade de Deus, manifestado de maneira tão
sublime nas palavras do menino Jesus.
Hoje no 5º dia da Semana da Família e com o tema: “Servir a Deus na
educação dos filhos ”, com alegria iniciemos nossa celebração ,cantando.
ENTRADA
1- Tudo Maria conservava, por amor, no coração. Com José, em Nazaré, se
esforçava para compreender tal Filho e tal missão.
Pela noite da fé, os dois seguiam; Vida simples, como nós. Nazaré, porém, é
muito mais: é uma escola de amor e paz;
Santa Família, Cristo e Maria com São José, ouvi a nossa voz! Daí que
a partilha, paz e alegria encham de amor o lar de todos nós.
2- Uma família renovada já desponta em Nazaré. Virginal, a esposa é mãe
dedicada;
Obedece à voz de Deus, o pai, José. Proteção a uma vida que brotava; União;
amor ﬁel. Neste espelho, os lares vão se olhar: só o amor ediﬁca um lar;
3- Deus uno e trino! Ó Deus - Família! Três Pessoas a se amar! A família
pode ser - maravilha! - Viva imagem deste Deus, em cada lar! A família é um
dom, é compromisso a esperança do amanhã. E também a Igreja é dom do
céu, É Família do próprio Deus!
ATO PENITENCIAL
1-Senhor que vieste ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós.
Kyrie. Kyrie, Kyrie Eleison (2x)
2-Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tende piedade de nós.
Kyrie. Kyrie, Kyrie Eleison (2x)
3-Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tende piedade de nós.
Kyrie. Kyrie, Kyrie Eleison (2x)

GLÓRIA
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 nosso 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 Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altissimo, Jesus Cristo
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém
Primeira Leitura (Ez 16,1-15.60.63)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
1A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 2“Filho do homem, mostra
a Jerusalém suas abominações. 3Dirás: Assim fala o Senhor Deus a
Jerusalém: Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um
amorreu e tua mãe uma hitita. 4E como foi o teu nascimento? Quando
nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhada em água, nem
esfregada com salmoura nem envolvida em faixas.
5Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão.
Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo
aberto, porque desprezavam a tua vida. 6Então, eu passei junto de ti e vi que
te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse:
“Vive!” 7Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te
desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos
cresceram; mas estavas inteiramente nua. 8Passando junto de ti, percebi que
tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua
nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo — oráculo do
Senhor —, e tu foste minha.
9Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. 10Eu te
revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de
linho e te cobri de seda. 11Eu te enfeitei de joias, pus braceletes em teus
braços e um colar no pescoço. 12Eu te pus um anel no nariz, brincos nas
orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. 13Estavas enfeitada de ouro e
prata, tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te
nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à
realeza. 14Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza
perfeita, devido ao esplendor com que te cobri — oráculo do Senhor. 15Mas
puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama. E sem
pudor te oferecias a qualquer passante. 60Eu, porém, me lembrarei de minha
aliança contigo, quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma
aliança eterna. 63É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão
não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste, —
oráculo do Senhor Deus”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Is 12,2-4.5-6)
— Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes.
— Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes.
— Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; o Senhor é minha força,
meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E
direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai
suas maravilhas, dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime.
— Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em
toda a terra suas grandes maravilhas! Exultai cantando alegres, habitantes de
Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!”
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem
de Deus, o que ela é, em verdade!
Evangelho (Lc 2,41-52)
— O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.
— Glória a vós, Senhor!
41Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa.
42Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume.
43Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino
Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. 44Pensando que
ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a
procurá-lo entre os parentes e conhecidos. 45Não o tendo encontrado,
voltaram para Jerusalém à sua procura. 46Três dias depois, o encontraram no
Templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas.
47Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência
e suas respostas. 48Ao 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". 49Jesus respondeu: - "Por que me
procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai?" 50Eles, porém,
não compreenderam as palavras que lhes dissera. 51Jesus desceu então com
seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no
coração todas estas coisas. 52E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e diante dos homens.
— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor

Preces:
Pai, atendei a prece de vossa família!
Para que os Bispos, padres e diáconos da Santa Igreja saibam proclamar a
Palavra de Jesus Cristo aos seus fieis amando os como filhos, assim como
Deus os amou, nós vos pedimos;
Pelos poderes políticos para que olhem com mais zelo e amor os que mais
precisam, nos vos pedimos,
Por todos os que sofrem a perda de seus filhos e por todos os doentes, que
possam experimentar o amor e a força do Espírito Santo, nos vos pedimos,
Pedimos por todos os filhos, que sejam exemplos vivos e submissos assim
como o menino Jesus foi para seus pais, que saibam amar, respeitar e seguir
os ensinamentos da Palavra de Deus, nós vos pedimos;
Para que nossa comunidade, unida em oração, possam crer mais nas palavras
e promessa de Jesus, nos vos pedimos.
PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS SEMANA DA FAMÍLIA
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 ao 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.
- 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 famílias quanto
mais se amarem
SANTO
Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam
vossa glória.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas (2x).
CORDEIRO
1- Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Tende piedade de nós,
tende piedade de nós! (2x)
2- Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a Vossa paz.
Dai-nos a Vossa paz! Vai-nos, Senhor, vossa paz!
COMUNHÃO SEMANA DA FAMÍLIA
José, humilde artesão. Trabalhaste noite e dia para não faltar o pão,
para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falte em nossa
vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu
trabalho lhe deu.
1- Vem ajudar-nos José ensina-nos outra vez a receber com mais fé o Pão

que Jesus se fez.
2- Esse Jesus tão criança te deu razão pra viver dai-nos crescer na
esperança pra este Pão aqui ter.
3- Bem mais que tudo, ó José, ensina-nos a amar quem cresceu em Nazaré
e é Pão agora no altar.
4- Mostra o segredo da Missa que ter nas mãos este Pão é construir a
justiça e promover todo irmão.
5- Parte de ti era, José, o pão que Jesus comia pensando nisso Ele até
quis nosso Pão ser um dia.
ORAÇÃO PELA 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 os homens carreguem 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)
2- 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.
EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR
Deus não quer nos condenar Quer de nós uma decisão
Para o nosso bem: Para nos salvar Pergunta hoje então:
A quem você quer servir?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor
O pecado quer nos dominar E Deus quer nos Santiﬁcar É preciso decidir
Ser de Deus não me enganar A quem você quer servir?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor

ORAÇÃO DA SEMANA DA FAMILIA
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito do Pai, Vós nos destes a vida e nos
revelastes o verdadeiro amor transbordante e inesgotável, que brota da família
trinitária.
Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade
desse amor, generoso e gratuito, sempre aberto à vida e, “como Igreja
doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade" (AL 292).

Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso Reino...
e cresçamos no compromisso de família humana à luz da Trindade divina,
tornando-nos semelhantes na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo
São José e de vossa Mãe Santissima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e
protege todas as famílias do mundo inteiro. Isto vos pedimos, com o Pai, na
unidade do Espirito Santo. Amém!
FINAL SEMANA DA FAMÍLIA
Dos presentes que o Senhor já te deu tua família é um dos mais importantes
tesouros. Plano do amor Deus e por mais que difícil estiver Nem penses em
desistir Não abandones a tua família precisa de ti Crê na força do amor que
tudo pode mudar ama tua família, amor vencerá como foi feliz a Santa família
de Nazaré a tua também será se tiveres fé.
Jesus, Maria, José Minha família vossa é... Jesus, Maria, José Minha
família vossa é...
Abençoai a minha casa cuida bem dela pra mim Vou amar minha família até
o ﬁm.

