
 

 

 
                     DIOCESE DE SETE LAGOAS 

                  ANO DE SÃO JOSÉ - 19 de ABRIL de 2021 

                  COM O CORAÇÃO DE PAI: ASSIM JOSÉ AMOU JESUS 

                    (Carta Apostólica PATRIS CORDE do Papa Francisco) 

 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Escolher a hora e o cantinho apropriado em sua casa. Coloque 

uma imagem de São José ou da Sagrada Família ou crucifixo e fotos da sua família. Acenda uma 

vela, coloque flores e a Palavra de Deus.  

ACOLHIDA 

Dirigente: Amados irmãos e irmãs, no aconchego de nossos lares, reunidos em família, 

celebremos o tempo pascal. 

1. ORAÇÃO INICIAL 

Dirigente: Iniciemos o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

 

CANTEMOS: Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar (bis) 

Nosso encontro, vem iluminar! Nossas famílias, vem iluminar! Nossa Igreja, vem iluminar! A 

nossa casa, vem iluminar! 

 

Rezemos: Vinde, Espírito Santo... enchei os corações dos vossos fiéis 

 

Dirigente: Nestes dias estamos celebrando a grande festa da Páscoa. Bendito seja Deus que, com a 

Luz de Cristo Ressucitado, ilumina nossas vidas, nossa família, nosso bairro, nossa cidade e todas 

as realidades que nos cercam. Recordemos estas realidades que desejamos abençoar neste momento 

de oração.  

 

2. APRENDENDO UM POUCO MAIS SOBRE A PÁSCOA: 

Leitor 1: A Páscoa é um dia de alegria e confraternização familiar, nesse dia as famílias podem se 

reunir, dialogar, rezar. Na antiguidade, a festa da Páscoa era celebrada em família fazendo memória 

da libertação do povo de Israel que ficou em cativeiro sob domínio egípcio (Ex 12, 14). 

Leitor 2: A refeição pascal era realizada com ervas amargas, pães ázimos e cordeiro assado (Ex 12, 

8). A família comia a refeição às pressas, representando a perseguição dos egípcios sobre o povo. 

As ervas amargas representavam todo o sofrimento, fome e perdas que tiveram durante sua jornada 
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de cativeiro à libertação (Ex 12, 8-11), tudo isso prefigurava o cordeiro de Deus, o libertador do 

povo: Jesus Cristo (Is 53,7). 

Leitor 1: Muita gente pensa, principalmente as crianças, que esta data está somente ligada ao 

coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate, mas, na verdade, o verdadeiro significado desta data 

tão importante e única é a ressurreição de Jesus Cristo, um acontecimento que marcou todas as 

gerações (Jo 20, 1-9). 

 

Leitor 2: A Páscoa é um momento para agradecermos a Deus pelo seu grande amor, manifestado 

no sacrifício de Cristo na cruz para nos redimir (Jo 3, 16).  

3. ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PARA O ANO DE SÃO JOSÉ 

Leitor 1: Reunidos em família agradeçamos a Deus pelas bênçãos recebidas: 

Todos: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; convosco, Cristo tornou-Se homem. Ó Bem-aventurado 

José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, 

misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. 

 

4. DEUS NOS FALA 

Canto de acolhida à Palavra de Deus - (Sugestão: Aleluia! Aleluia! Como o Pai me amou assim 

também eu vos amei...) 

 

EVANGELHO: Lc 24, 35-49. 

(Leia novamente a palavra em silêncio. Veja os detalhes dos personagens. Jesus reforça a missão 

dos discípulos. Veja a atitude de Jesus e dos discípulos: o que fazem, o que dizem, como agem ao 

encontrar com Jesus.) 

 

5. TESTEMUNHO DE VIDA 

Há três anos o Fábio foi preso por tráfico das drogas. Ele sofreu uma grande decepção quando foi 

condenado a seis anos de cadeia. Nunca acreditou que isso poderia acontecer com ele. Ficou 

revoltado, brigando com todos até com a sua esposa, a Márcia, que tentou ajudá-lo. Alguns dos 

companheiros tentaram ajudar, mas deu tudo errado. Na prisão, não tendo nada a fazer, procurou 

um livro para ler e ele pegou uma Bíblia. Como não tinha outro livro, ele começou a ler o Novo 

Testamento. Ficou impressionado com a vida de Jesus e leu e releu os quatro evangelhos. Aos 

poucos, a Palavra de Deus tocou no seu coração e ele começou a rezar, conversando nas suas 

próprias palavras com o tal Jesus que, na vida, andou fazendo bem para todos, mas acabou sendo 



 

preso, torturado e crucificado, ressuscitando depois de três dias da morte. Ele viu como Jesus tratou 

o bom ladrão na cruz, como ele perdoou a Pedro depois de tê-lo traído, mas o que mais chamou a 

sua atenção foi quando Jesus, depois da ressurreição, falou em paz para os apóstolos sem reclamar 

do fato deles terem fugidos na hora de sua prisão. Depois de ler algumas vezes a parábola do Filho 

Pródigo, entendeu como Deus é misericordioso. Olhando para sua vida, ele reconheceu os seus 

próprios erros e assumiu a sua responsabilidade. Quando a Márcia veio visitá-lo, ele disse a ela: 

“Márcia, eu não sou mais aquele Fábio que fez tanta bobagem na vida. Agora eu acredito que Jesus 

morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. Agora Ele entrou na minha vida e eu aceito que sou 

responsável por tudo que aconteceu comigo. Hoje, posso dizer que vivo a Páscoa em minha vida. 

Estou sofrendo e vou continuar a sofrer enquanto estiver preso, mas, apesar do fato de que meu 

caminho está marcado pela precariedade e pela queda, Deus rico de misericórdia, estendeu a sua 

mão para me erguer e ressuscitar para uma vida nova”. 

 

6. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO - PRECES 

Dirigente: Exultando de alegria pascal, invoquemos a Cristo ressuscitado dentre os mortos, a quem 

o Pai constituiu princípio e fundamento da nossa comunhão, e, movidos pelo Espírito Santo, 

supliquemos com humilde confiança: 

Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

 L.1 Senhor Jesus Cristo, que, aparecendo aos discípulos depois da ressurreição, os alegrastes com o 

dom da vossa paz, fazei que nossa família sinta a vossa presença e se esforce por viver sempre na 

suavidade da vossa paz. 

Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

L.2 Senhor Jesus Cristo, que chegastes à glória da ressurreição através da humilhação da cruz, 

ensinai todos os membros de nossa família a fortalecer a sua comunhão na caridade através das 

dificuldades de cada dia. 

Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

L.1 Senhor Jesus Cristo, que, estando sentado à mesa com os discípulos, vos destes a conhecer na 

fração do pão, fazei que nossa família, participando comunitariamente na celebração da Eucaristia, 

fortaleça a sua fé e dê testemunho da sua caridade. 

Todos: Ficai conosco, Senhor. 

 

L.2 Senhor Jesus Cristo, que inundastes com a força do Espírito Santo a casa onde os discípulos 

estavam reunidos, enviai o Espírito Santo sobre nossa família, para que vivam na paz e unidade.  

Todos: Ficai conosco, Senhor. 



 

 

 

Dirigente: Ó Pai, velai por cada um nós e por nossas famílias e não nos deixeis esquecer que nos 

momentos mais difíceis do nosso caminho, o Senhor está ao nosso lado. Senhor Jesus, queremos te 

seguir e viver uma vida nova. Ficai conosco nas horas de incertezas e sofrimento. Divino Espírito 

Santo, nos ilumine neste tempo Pascal enquanto aprofundamos no mistério que celebramos. 

Preces espontâneas... Pai Nosso... Ave Maria... 

 

7. CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA A SÃO JOSÉ 

Dirigente: Consagremos nossa família a São José.  

Todos: São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhastes toda a vossa vida no 

perfeito cumprimento de vosso dever; vós mantivestes a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho 

de vossas mãos. Protegei bondosamente aos que recorrem confiadamente a vós. Vós conheceis 

nossas aspirações e nossas esperanças. Dirigem-se a vós porque sabem que os compreendeis e 

protegeis. Vós também conheceis as provas, dificuldades e trabalhos. Mas, ainda dentro das 

preocupações materiais da vida, vossa alma sempre esteve repleta de profunda paz e verdadeira 

alegria pelo íntimo trato que tinhas com o Filho de Deus, o qual vos foi confiado, e também com 

Maria, sua terna Mãe. Amém (São João XXIII). 

8. ORAÇÃO FINAL E BENÇÃO 

Dirigente: Que Deus conceda a nossa família, crescer na caridade e no perdão, para que sejamos 

sinais do seu amor em nossa comunidade. Por todos nós, para que tenhamos ousadia e firmeza para 

testemunhar nossa fé no Cristo ressuscitado!  

Abençoe-nos o Deus todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.  Fiquemos em paz! 

 CANTO FINAL 

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! 

ABENÇOA, SENHOR, AS FAMÍLIAS! AMÉM! 

 ABENÇOA, SENHOR, A MINHA TAMBÉM (BIS) 
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