
 

 
DIOCESE DE SETE LAGOAS – JULHO/2021. 

ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

"Não tenhas medo, pois estou contigo"(Is 41, 10). 

 

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 se possível, reúna-se com avós, ou utilize fotos 

dos idosos da família. Acenda uma vela, coloque flores e a Palavra de Deus.  

1. ACOLHIDA 

Dirigente: Neste mês de julho, a Igreja celebra a memória de Sant’Ana e São Joaquim, os pais de Maria, 

Nossa Senhora, e avós de Jesus Cristo. Reunidos, celebrando em família, queremos rezar pelos nossos avós e 

pelos nossos idosos.   

Celebremos este nosso encontro: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

CANTEMOS: A nós descei, Divina Luz. A nós descei, Divina Luz. Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei. O amor, o amor de Jesus 

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

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

Leitor 1: Saudemos 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. 

 

3. SANTANA E SÃO JOAQUIM, AVÓS DE JESUS 

Dirigente: No dia 26 de julho celebramos a festa de São Joaquim e Sant’Ana, pais de Maria, e avós de 

Jesus. São através dos escritos apócrifos, o Protoevangelho de Tiago, é que sabemos os nomes dos pais da 

Bem Aventurada Virgem Maria.   

Leitor 1: O casal Joaquim e Ana eram judeus piedosos, já eram idosos e ainda não tinha filhos. Para o judeu 

não ter filhos era sinal da maldição divina, e por isso, a esterilidade causava tanto sofrimento e vergonha. 

Joaquim e Ana, esperavam o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a resposta esperada pelos justos 

do Antigo Testamento, que aguardavam a consolação de Israel com a vinda do Messias Salvador. Confiando 

na Divina providência, o ventre estéril de Ana se torna fecundo e pela oração e sacrifício, Joaquim e Ana se 

alegram, porque de seu amor e fé nasceu Maria.  

Celebrando em 
Família 

 



Leitor 2: Santa’Ana e São Joaquim são modelos de santidade vivida em idade avançada. O Papa Francisco 

nos exorta: “o homem que envelhece não se aproxima do fim, mas se aproxima do mistério da eternidade. 

Para entender isto, ele precisa aproximar-se de Deus e viver na relação com Ele. Cuidar da espiritualidade 

dos idosos, de sua necessidade de intimidade com Cristo e de partilha da fé é uma tarefa de caridade na 

Igreja”. E ainda nos ensina “é somente graças aos idosos que os jovens podem redescobrir suas raízes, e é 

somente graças aos jovens que os idosos recuperam a capacidade de sonhar” (Papa Francisco, 2015).  

Canto: Onde reina o amor, fraterno amor! Onde reina o amor, Deus aí está!  

Leitor 1: Na Sagrada Escritura, a velhice é circundada de veneração (cf. 2 Mac 6, 23). O justo não pede para 

ser privado da velhice e do seu peso; ao contrário, ele confia e reza: “Vós sois a minha esperança, a minha 

confiança, Senhor, desde a minha juventude” (Sl 71, 5), (Cardeal Tarcísio Bertone, 2007). Do ventre estéril 

de Sara e do corpo centenário de Abraão nasceu o Povo eleito. De Isabel e do velho Zacarias nasceu João 

Batista. O idoso, mesmo quando é fraco, pode ser um instrumento da história da salvação” (Papa Francisco, 

2015).  

 

Leitor 2: O Papa Gregório XII instituiu, em 1584, a festa litúrgica de São Joaquim e Sant’Ana para 26 de 

julho. Em 2021, o Papa Francisco instituiu o “Dia Mundial dos Avós e dos Idosos” que será celebrado no 4° 

domingo de julho, neste ano (25/07). Acolhamos a inspiração do Santo Padre e celebremos em família, com 

profundo desejo de comunhão. 

Canto: Onde reina o amor, fraterno amor! Onde reina o amor, Deus aí está! 

4. DEUS NOS FALA 

Canto de acolhida à Palavra de Deus - (Sugestão: Aleluia. Aleluia Como o Pai me amou... ou à escolha.). 

EVANGELHO: Lc 2, 25 - 38. 

(Leia novamente a palavra em silêncio). 

 

5. ILUMINADOS PELA PALAVRA 

Leitor 1: O Evangelho vem ao nosso encontro com uma imagem muito bela e comovente e encorajante. É a 

imagem de Simeão e de Ana, dos quais nos fala o Evangelho da infância de Jesus composto por Lucas. Eram 

certamente idosos, o “velho” Simeão e a “profetisa” Ana que tinha 84 anos. Coloquemo-nos nos passos 

desses anciãos extraordinários! Tornemo-nos também nós um pouco poetas da oração: tomemos gosto por 

procurar palavras nossas, reapropriemo-nos daquelas que a Palavra de Deus nos ensina (Papa Francisco, 

2015).  

Todos: Senhor! Que os nossos olhos vejam a vossa salvação. 

 



Leitor 2: A oração dos idosos e dos avós é um dom para a Igreja, é uma riqueza! Uma grande injeção de 

sabedoria também para toda a sociedade humana: sobretudo para aquela que está muito ocupada, muito 

presa, muito distraída. Alguém deve, então, cantar, também para eles, cantar os sinais de Deus, proclamar os 

sinais de Deus, rezar por eles! (Papa Francisco, 2015).  

Todos: Senhor! Que os nossos olhos vejam a vossa salvação. 

 

Leitor 3: É um grande dom para a Igreja, a oração dos avós e dos idosos! Uma primeira coisa é importante 

destacar: é verdade que a sociedade tende a nos descartar, mas certamente não o Senhor. O Senhor não nos 

descarta nunca. Ele nos chama a segui-Lo em cada idade da vida e mesmo a velhice contém uma graça e 

uma missão, uma verdadeira vocação do Senhor. A velhice é uma vocação (Papa Francisco, 2015).   

Todos: Senhor! Que os nossos olhos vejam a vossa salvação. 

 

Refrão meditativo: (Aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou. É fiel, é fiel. (Ou outro a escolha). 

6. A FAMÍLIA EM PRECE 

Dirigente: Supliquemos a Deus, cuja bondade é infinita, e por Jesus Cristo, que vive eternamente 

intercedendo por nós junto do Pai, rezemos: 

Todos: Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça! 

 

Leitor 1: Senhor, vivenciamos tempos difíceis, visitai-nos com a vossa graça e confortai-nos com 

vosso amor, para sermos generoso no cuidado uns para com os outros e de modo especial para com 

nossos avós e idosos. 

 

Todos: Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça! 

 

Leitor 2: Nós Vos bendizemos pela missão da família; de ser a casa do amor e da ternura, do diálogo e 

do perdão, da acolhida e do cuidado, e da partilha do pão para todos. 

 

Todos: Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça! 

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

 

7. ORAÇÃO PELOS IDOSOS 

Dirigente: Os idosos são um presente de Deus em nossa vida, sejamos também nós presença de amor e 

cuidado para com eles. Rezemos juntos! 

Todos: Senhor Jesus, ainda não eras nascido, ou eras somente uma criança, e já pessoas idosas alegravam-se 

com Tua chegada. Eram humildes, eram santos, eram mulheres e homens de esperança. Aqui estamos 

Senhor, reunidos para ouvir a Tua Palavra. 

Ela nos fortalece, Ela nos renova, Ela nos inspira ao amor aos nossos idosos. 

Que teu Espírito, que alegrou anciãos como Izabel, Zacarias, Simeão e Ana, faça-nos alegres, humildes e 

santos, para levar-Te às pessoas idosas que estão à Tua procura ou esperam a Tua visita. Que nossas 

palavram venham da Tua Palavra. 



Que nossas forças sejam aquelas dos primeiros discípulos e missionários. Tudo o que faziam era com a Tua 

Palavra. Que nossa perseverança se revigore no encontro pessoal contigo. 

Que nosso testemunho retrate a Tua presença e a Tua solidariedade com os mais fracos. 

Senhor Deus Pai, embora frágeis, queremos amar os nossos idosos, e amando-os estamos em busca do amor 

e da paz que procedem de Ti. 

Que Maria visitadora esteja à nossa frente nos nossos encontros e visitas. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. 

(Dom José Antônio Peruzzo) 

8. BENÇÃO 

Dirigente: Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas, e fortalecei-os com vossa graça, para 

que sejam fiéis na oração e sinceros no amor fraterno. Amém! 

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

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia! 

Para sempre seja louvado! Aleluia! 

 

9. CANTO FINAL 

Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, 

eu curei as feridas como nunca se viu! 
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