
 

 
                      DIOCESE DE SETE LAGOAS 

                 ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

          A ALEGRIA DO AMOR que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja (Papa Francisco) 

 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Escolher a hora e o espaço 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: Reunidos em família, Igreja Doméstica, abramos nosso coração para acolher a 

esperança que o Ressuscitado nos tráz: ele envia sobre nós o seu Espírito! Com fé e alegria, 

celebremos. 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 

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

Leitor 1: Com piedade e devoção supliquemos a São José: 

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. 

 

2. APRENDENDO UM POUCO SOBRE SÃO JOSÉ, O OPERÁRIO DE NAZARÉ: 

Leitor 1: São José, patrono universal da Igreja, é também modelo e protetor do trabalhador cristão. 

O Papa Pio XII, em 1955, proclamou que, além da festa votiva do dia 19 de março em que 

celebramos São José, esposo de Maria, fosse celebrada também a festa de São José Operário, em 1º 

de maio, data em que se celebra o Dia do Trabalho. 

 

Leitor 2: O trabalho não é apenas um meio de acesso aos bens da terra. Na perspectiva da fé, o 

trabalho adquire um sentido mais profundo: o de ajudar o homem a trilhar o caminho da santidade. 

Celebrando em 
Família 

 



Todos: Seja qual for o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor, e não para os 

homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. “Ao Cristo e Senhor é 

que estais servindo” (Col 3,23-24). 

   Canto: Nosso trabalho será abençoado! Pois o Senhor vai derramar o seu amor. 

Derrama, ó Senhor! Derrama, ó Senhor! Derrama sobre ele o teu amor! (Bis). 

 

Leitor 1: A Igreja celebrou a memória de São José Operário, como testemunho da dignidade do 

trabalho, que é caminho de santidade para o trabalhador, parceiro de Deus na criação e no serviço à 

vida.  

Leitor 2: Louvemos a Deus pelas pessoas comprometidas com a justiça social e que atuam para a 

transformação das relações do trabalho e da evangelização no complexo campo do trabalho e da 

economia. 

3. DEUS NOS FALA 

Canto de acolhida à Palavra de Deus - (Sugestão: Buscai primeiro... ou à escolha.) 

 

EVANGELHO: Mc 6,35-44 

(Leia novamente a palavra em silêncio. Veja os detalhes dos personagens. Veja a atitude de Jesus e 

dos discípulos: o que fazem, o que dizem, como agem diante dos ensinamentos de Jesus.) 

 

Refrão meditativo: Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer! (Ou outro 

à escolha) 

 

5. TESTEMUNHO DE VIDA 

 

Às oito horas da manhã, o que Dona Zefa tem no fogão é apenas o mingau das duas netas pequenas. 

Naquele dia, só as duas tomaram café da manhã. As outras seis pessoas da família esperam a fome 

passar e forrar o estômago com a esperança de conseguirem, de alguma forma, almoçar. Ela fazia 

várias faxinas por semana antes da pandemia e, assim, junto com seu marido, conseguiam sustentar 

a família, com o mínimo de dignidade. Agora, os dois estão desempregados. A geladeira vazia 

deixa sair apenas o ar frio das prateleiras sem nenhum produto. E não é raro que os olhos de Dona 

Zefa clamem para ver uma cena diferente. 

"Agradeço muito quando as pessoas doam. Entrego a Deus, que Ele multiplique, porque não só eu 

preciso. Quando passa uma pessoa pedindo, por mais que eu tenho ganhado, dá para dividir. Ajudo 



com carinho, porque a situação que eu estou passando, quem sabe se a do próximo não é pior que a 

minha?", conta Dona Zefa. 

 

Para refletir: 

Dirigente: Eis o percurso que deve ter da Palavra de Deus: dos ouvidos ao coração e do coração às 

mãos. Quais os pontos em comum apresentados no Evangelho e no Testemunho de Vida? Temos 

vivenciado a partilha em nossas famílias?  

 

Refrão meditativo: Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer! ( Ou 

outro a escolha) 

 

6. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO - PRECES 

Dirigente: Na memória de São José Operário, recordemos todos os que ganham o seu pão 

quotidiano com o trabalho das mãos e da inteligência, e peçamos a Deus com humildade: 

 

Todos: Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. 

 

Leitor 1 - Pai Onipotente, auxiliai nossos pais a seguirem o exemplo de São José, assumindo a 

proteção de nossas famílias com coragem, firmeza, ternura e proximidade. 
 
Todos: Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. 

Leitor 2 - Senhor, enquanto estivestes neste mundo, fostes carpinteiro e aprendestes o ofício com 

São José. Tende compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. 

 

Todos: Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. 

Leitor 3 - Jesus, Verbo do Pai, concede-nos a graça de saber honrar nossos pais e mães, seguindo 

vossos passos no caminho das virtudes, exercitando a humildade e a obediência. 

 

Todos: Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. 

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. BENÇÃO 

Dirigente: O Deus da paz, que pela força do seu Espírito ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nos 

fortaleça e nos ilumine, agora e para sempre. Amém! 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia! 

Para sempre seja louvado! Aleluia! 

  

CANTO FINAL 

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás/ Contigo pelo caminho, Santa Maria vai 

Ó vem conosco, vem caminhar/ Santa Maria vem. 

Ó vem conosco, vem caminhar/Santa Maria vem. 
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