
 

 
DIOCESE DE SETE LAGOAS – SETEMBRO/2021. 

ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

"A Palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática” 

(Dt 30, 14). 

 

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, acenda uma vela, 

coloque flores e, em destaque, a Palavra de Deus.  

 ACOLHIDA 

Dirigente: Neste mês de Setembro, celebramos o mês da Bíblia. Reunidos em família, queremos 

escutar a Palavra de Deus a nós revelada.   

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

 

CANTEMOS: A Bíblia é a palavra de Deus / semeada no meio do povo,  

/ que cresceu, cresceu e nos transformou, / ensinando-nos viver num mundo novo.  

1. Deus é bom, nos ensina a viver. / Nos revela o caminho a seguir: / só no amor partilhando seus 

dons, / sua presença iremos sentir. (Repetir o refrão) 

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

 ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PARA O ANO DE SÃO JOSÉ 

Leitor 1: Saudemos São José guardião da nossa família! 

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. 

 

 A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS 

Canto: Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão, é feliz quem crê na 

revelação, quem tem Deus no coração. 

Dirigente: Segundo o Magistério da Igreja, a Bíblia contém a revelação de Deus. Deus quis 

manifestar e comunicar a sua Palavra a toda a humanidade, fazendo com que todos possam conhecer 

e participar dos bens divinos, “quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, 

nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a 

dignidade de filhos” (Gl 4, 4 – 5). 

Celebrando em 
Família 

 



Canto: Jesus Cristo é a palavra. Pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema 

caridade. 

Leitor 1: Pela revelação divina, quis Deus manifestar a sua pessoa e comunicar  os decretos eternos 

da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que 

superam absolutamente a capacidade da inteligência humana (Dei verbum, Cap I, n. 6). A Igreja 

recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo 

Testamento. A unidade dos dois Testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua 

revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, enquanto o Novo cumpre o Antigo. Os dois 

iluminam-se reciprocamente. Os dois são a verdadeira Palavra de Deus. (CIC, 1993, n.138, 140). 

Canto: Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor, precisamos ser profetas para o 

mundo ser melhor. 

Leitor 2: A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito 

Santo; a Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a 

palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, com a luz 

do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação; “donde 

acontece que a Igreja não tira a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas só da Sagrada 

Escritura. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual afeto e piedade” (Dei verbum, 

Cap. II, n. 9). Os quatro Evangelhos ocupam lugar central, já que Cristo Jesus é seu centro. (CIC, 

1993, n.139). 

Canto: Vossa Lei se fundamenta na palavra dos Apóstolos João, Mateus, Marcos e Lucas 

transmitiram esta fé. 

Leitor 1: A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura relacionam-se e comunicam 

estritamente entre si. Com efeito, “ambas derivando da mesma fonte divina, fazem como que uma 

coisa só e tendem ao mesmo fim” (Dei verbum, Cap. II, n. 9).  O amor à Sagrada Escritura, um terno 

e vivo amor à Palavra de Deus escrita, é herança que São Jerônimo, com a sua vida e as suas obras, 

deixou para à Igreja.  No dia 30 de setembro celebramos a memória de São Jerônimo, Presbítero e 

Doutor da Igreja (340 - 420 d. C.). 

Canto: Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva nós 

queremos conservar. 

DEUS NOS FALA 

Canto de acolhida à Palavra de Deus - (Sugestão: Palavra de salvação somente o céu tem pra dar/ 

Por isso meu coração se abre para escutar). 

LEITURA BÍBLICA: Dt 30, 11 – 20. 

(Leia novamente a palavra em silêncio). 

 



 A PALAVRA QUE NOS TOCA O CORAÇÃO 

Leitor 1: Momento de partilha na Família.  

 Cada pessoa pode dizer a palavra ou a frase que mais lhe tocou o coração ao ouvir o 

texto bíblico que foi proclamado. Momento de escuta.  

Refrão meditativo: (Escuta Israel o Senhor é nosso Deus um é o Senhor (4x). 

 

MEDITANDO A PALAVRA  

Leitor 2: Vamos trazer a Palavra de Deus para perto de nós e meditá-la em nosso coração. 

Confrontar a sua vida com a Palavra proclamada.  

 Como me relaciono com Deus, tenho buscado estar em sua presença?  

 Como me relaciono com minha família, amigos, com as pessoas nos diversos ambientes de 

convivência?  

 Tenho exercido o perdão? Tenho parado para escutá-los? Tenho exercido a caridade e a 

compaixão? 

 

A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO 

Leitor 3: A Palavra de Deus se faz oração em nossa vida.  

 De modo espontâneo vamos pedir perdão pelas vezes que não escutamos a sua palavra e não a 
praticamos.  

 Vamos também agradecer a Deus por revelar a nós a sua palavra. Palavra que nos ilumina, 

nos encoraja, nos liberta e que nos cura. 

Orações e Preces espontâneas... 

 

CONTEMPLANDO A PALAVRA  

Leitor 4: O silêncio nos leva à contemplação. 

  A palavra me leva ao coração de Deus. Vamos fazer silêncio, permitindo que, através da 

escuta, Deus nos fale. 

 

A PALAVRA SE FAZ SERVIÇO E MISSÃO 

Dirigente:  A Palavra não pode nos deixar indiferentes. Ao escutar o que Deus nos fala sejamos 

dóceis e obedientes, colocando a nossa vida a serviço dos irmãos e irmãs. Como Maria, nossa mãe, a 

discípula missionária que acolheu a Palavra de Deus, possamos dizer: “faça-se em mim segundo a 

vossa Palavra” (Lc 1, 38). 

Concluir com a oração do Pai Nosso... Ave Maria... 

Gesto concreto: (Sugestão: Motivar a família para um gesto concreto, em casa, na rua ou bairro 

onde moram). 

 

Canto: É como a chuva que lava, / é como o fogo que arrasa. / Tua Palavra é assim, / não passa 

por mim sem deixar um sinal. (bis) 
 

 



BÊNÇÃO 

Dirigente: O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, com um só coração e uma só 

alma, agora e sempre. 

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

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado!  

1. CANTO FINAL 

Canto: 1 – Senhor, eu quero te agradecer / de todos os dias a gente poder conversar. / Senhor, o 

mundo precisa te conhecer, / mas eu te prometo que vou evangelizar.  

Eu quero te dizer agora / que eu já vou embora, evangelizar. (bis) 
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