
 

 

DIOCESE DE SETE LAGOAS – AGOSTO/2021. 

ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

Família, berço de todas as VOCAÇÕES 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Escolher a hora e o espaço apropriados em sua casa para este 

momento de oração e reflexão em família. Prepare o ambiente para que se torne convidativo à 

oração e meditação da Palavra (Sugestões: imagem da Sagrada Família, um crucifixo, uma vela 

acesa, flores e a Bíblia). 

1. Nossa família em Oração 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. T. Amém!  

Dirigente: Querida família, o mês de agosto é conhecido como “O Mês Vocacional”, sendo que, 

a cada domingo, somos convidados a voltarmos as atenções para um grupo específico de 

vocações. No primeiro domingo celebramos o dia do padre, a vocação ao ministério presbiteral. 

No segundo, nós celebramos o dia dos pais, a vocação a paternidade, a família. No terceiro, 

celebramos a vocação a vida consagrada, os religiosos e religiosas e no quarto celebramos o dia 

do catequista, o serviço prestado a Igreja por todos os batizados nos mais variados ministérios. 

Todas as vocações são importantes, de tal forma, que cada um de nós nos santificamos em nossa 

vocação. Peçamos a luz do Espírito Santo para ouvirmos a sua voz: 

 

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 

Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.  

 

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei 

que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua 

consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém! 

Canto: Nossa família será abençoada / porque o Senhor vai derramar o seu amor. (bis) // 

Derrama, oh Senhor! Derrama, oh Senhor! Derrama sobre nós o seu amor (bis)  

2. Para começo de conversa  

L1: Compreendermos a família como vocação, à luz do mistério do amor de Deus revelado em 

Cristo, supõe abraça-la em sua totalidade. A Igreja está encarnada na realidade histórica como 

foi seu Mestre, e quando ela proclama o Evangelho da família, o faz mergulhando na vida real, 
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conhecendo de perto as fadigas diárias dos cônjuges e pais, seus problemas, seus sofrimentos, 

todas aquelas situações pequenas e grandes que pesam e às vezes dificultam seu caminho. Este é 

o contexto concreto em que se vive o amor cotidiano. 

L2: Ao contemplarmos Jesus em uma família humana, em Nazaré, entendemos que nossa fé é 

uma fé encarnada. Ele compadece-se de nossos sofrimentos, nossas alegrias e esperanças. No lar 

de Nazaré, durante trinta anos, ganhou o pão trabalhando com suas mãos, sussurrando a oração 

e a tradição crente do seu povo e formando-se na fé de seus pais, até fazê-la frutificar no mistério 

do Reino. 

3. Iluminados pela Palavra 

Canto de aclamação: (à escolha) 

Leitura do texto: Lc 2,41-52 

(Pequeno momento de silêncio para meditar o texto proclamado. Se preciso, repetir a leitura). 

4. Aprofundando o assunto  

L3. Não nos cansamos de reler este texto e nos surpreender com sua beleza e profundidade de 

significado. Deus nascido em uma família, participando de tudo o que faz parte de nossa vida: 

alegrias e dores, anseios e esperanças; crescendo como um de nós em sabedoria, idade e graça. 

A família de Nazaré é parte constitutiva do mistério da encarnação, pois nela encontramos Jesus 

humano na carne e na história, como cada um de nós que vamos nos humanizando no seio 

familiar. Deste modo, Deus eleva a família a uma dignidade sem par, nos revela sua fundamental 

e incomparável função no plano social e quão preciosa e insubstituível é a educação familiar, da 

qual Ele mesmo quis participar. 

T. Sagrada família de Nazaré: Maria, Jesus e José. / Modelo perfeito de doação, / Ajude as 

famílias em sua missão.  

L1. Esta aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família em Nazaré, ilumina o princípio 

que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da 

história. Do lar em Nazaré, Jesus inicia a sua vida pastoral. Sua missão salvífica e a de sua família 

estão em indissolúvel reciprocidade: como Maria e José respondem aos desígnios divinos, Ele 

também levará a cabo a vontade do Pai.  

T. Os que recebem o sacramento do matrimónio são transformados em verdadeiros ministros 

educativos, pois, quando formam os seus filhos, edificam a Igreja e, fazendo-o, aceitam uma 

vocação que Deus lhes propõe. 



 L2. Assim também, são constituídas as vocações da vocação-família. A Igreja é saciada em seus 

ministérios do manancial da família, o que torna a missão de uma e de outra, marcada por intima 

relação, “em virtude do sacramento do matrimônio, cada família torna-se, para todos os efeitos, 

um bem para a Igreja. Nesta perspectiva, será certamente um dom precioso, para o momento 

atual da Igreja, considerar também a reciprocidade entre família e Igreja: a Igreja é um bem 

para a família, a família é um bem para a Igreja” (AL, n. 87). 

T. A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas 

domésticas. 

5. Guiados por São José  

L3. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e 

dos homens, (Lc 2, 52). Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, 

segurando-O pela mão: era para Ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-

se para Ele a fim de Lhe dar de comer (Os 11, 3-4). Jesus viu a ternura de Deus em José: Como 

um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que O temem (Sl 103, 13). 

(Papa Francisco) 

5. A Família em Prece 

Dirigente: Nosso encontro apresentou nossa família como berço de vocações, em íntima 

comunhão com a missão da Igreja. Neste ano dedicado à família, sobre o testemunho discreto e 

fiel de São José, queremos dirigir a Deus as nossas orações e preces. 

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

6. Oração Final e Benção 

Dirigente:  Senhor Deus, Pai de todos nós, derramai, pelo Vosso Espírito de amor, todas as 

bênçãos necessárias para a nossa família aqui reunida, para que cada um de nós cumpra a sua 

missão, seguindo o Vosso plano de amor para o bem de todos. 

T. Amém. 

Dirigente:   Senhor, que nossa família assim abençoada seja uma verdadeira imagem da Vossa 

Trindade, na unidade, na ação, e na vida em comum. T. Amém. 

 

Dirigente:  Abençoe-nos Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

T. Jesus, Maria e José, iluminai a vida do nosso lar! 



- Canto: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém / Abençoa, Senhor, a minha também (bis) 
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