
 

 
DIOCESE DE SETE LAGOAS – OUTUBRO/2021. 

ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

"Que sejam um!”(Jo 17, 21). 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Preparar um ambiente que lembre a cena do Evangelho: 

sandálias, caminho, mesa, pão, fones de ouvido, vela acesa, Bíblia. Fazer a experiência de olhar 

para este cenário e se imaginar a conversar com o Senhor, como os discípulos de Emaús.  

 

ACOLHIDA 

Dirigente: Irmãos e Irmãs! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!  

Todos: Para sempre seja louvado!  

Dirigente: Neste mês de outubro a Igreja celebra o mês dedicado as missões. No domingo dia 24 de 

outubro celebraremos o 95° dia Mundial das Missões. 

 

CANTEMOS: Deus chama a gente pra um momento novo / De caminhar junto com o Seu povo / É 

hora de transformar o que não dá mais / Sozinho, isolado, ninguém é capaz 

Por isso vem entra na roda com a gente também /  

Você é muito importante / Vem! (Bis). 

 

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

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. 

 

Canto:  Senhor, toma minha vida nova / Antes que a espera desgaste anos em mim 

Estou disposto ao que queiras / Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir 

 

Leva-me aonde os homens / Necessitem tuas palavras, necessitem / De força de viver / Onde falte 

a esperança, onde tudo seja triste / Simplesmente por não saber de Ti 

Celebrando em 
Família 

 



 

CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE O DNJ. 

Leitor 1: A sigla DNJ significa: Dia Nacional da Juventude. O Dia Nacional da Juventude surgiu 

em 1985 (Ano em que a ONU promoveu o ano Internacional da Juventude) como uma atividade 

permanente da CNBB que é realizada nas dioceses de todo o país. Com total apoio dos pastores de 

nossa Igreja, o DNJ quer celebrar a vida dos (as) jovens de forma alegre, descontraída e 

comprometida com a realidade social em que vivem, tendo como base a Pessoa e a Mensagem de 

Jesus Cristo. 

 

Canto: Por isso vem entra na roda com a gente também / Você é muito importante / Vem! (Bis). 

 

Leitor 2: Para celebrar a unidade e a vida de todas as juventudes diocesanas. A cada ano, o DNJ 

propõe a discussão e reflexão sobre um tema relacionado à vida da juventude. 

Leitor 1: O DNJ no Brasil é celebrado sempre no último domingo de outubro, menos em época de 

eleições, quando pode ser atrasado ou antecipado em uma semana. É um evento comemorado em 

todo o país. Jovens de todas as dioceses e paróquias se reúnem antecipadamente para planejar e 

discutir os temas e as atividades que serão conduzidas durante esse dia. Nesse ano de 2021, os 

jovens da coordenação trouxeram o lema “Que sejam um!” (Jo 17, 21). Esse lema é um convite à 

unidade, para que sejamos um em Cristo para que todos os jovens tenham vida. A vida é um dom 

precioso, e nesse tempo de pandemia que estamos vivendo os jovens são chamados a serem 

guardiões da vida. 

Canto: Não é possível crer que tudo é fácil / Há muita força que produz a morte / Gerando 

dor, tristeza e desolação / É necessário unir o cordão. 

Refrão: Por isso vem entra na roda com a gente também / Você é muito importante / Vem! (Bis). 

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: Lc 21, 13 - 35. 

(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. Fazer a experiência de olhar para este cenário e se 

imaginar a conversar com o Senhor, como os discípulos de Emaús. 

 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 escuta-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 

há 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. 

 Preces espontâneas...... (Pode se rezar essa oração concluindo as preces). 

ORAÇÃO  

Todos: Fica Senhor comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão 

facilmente posso te abandonar. Fica Senhor comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para 

não cair. Fica Senhor comigo, porque és minha vida, e sem Ti perco o fervor. Fica Senhor comigo, 

porque és minha luz, e sem Ti reina a escuridão. Fica Senhor comigo, para me mostrar Tua vontade. 

Fica Senhor comigo, para que ouça Tua voz e te siga. Fica Senhor comigo, pois desejo amar-te e 

permanecer sempre em tua companhia. Fica Senhor comigo, se queres que te seja fiel. Fica Senhor 

comigo, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de 

consolação para Ti, um ninho de amor. Amém! (Pe. Pio). 

 

CONTEMPLANDO A PALAVRA  

Leitor 4: O silêncio nos leva a 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: Oração de São Francisco. (Pode ser rezada ou cantada). 

 



Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz. (Bis). 

Onde houver ódio, que eu leve o amor.  

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 

Onde houver discórdia, que eu leve a união.  

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. 

 Onde houver erro, que eu leve a verdade. 

 Onde houver desespero, que eu leve a esperança. 

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 

Onde houver trevas, que eu leve a luz.  

Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado; 

compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe. 

É perdoando que se é perdoado. 

E é morrendo que se vive para a vida eterna. 

 

Gesto concreto: (Sugestão: Motivar os jovens ou as famílias para um gesto concreto, em casa, na 

rua ou bairro onde moram). 

 

Canto: É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (2x) 

Eu sou como chuva em terra seca (2x) 

pra saciar fazer brotar eu vivo para amar e pra servir!(2x) 

 

BENÇÃO DA FAMÍLIA 

Dirigente: Antes das bênçãos da família e da casa, os missionários poderão cantar: "Esta família 

será abençoada..." e "Esta casa será abençoada...". 

Oração: Ó Deus de bondade, nosso Pai e Senhor, nós estamos aqui na casa de (nome da família). 

Que a nossa visita seja um sinal da vossa presença. Ajudai-nos a ter um coração aberto, para servir, 

a partir de nossas famílias, em tudo fazendo vossa santa vontade. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

 

Bênção da casa 

Oração: Bendito seja Deus, nosso Pai, por esta casa que concedeis para habitação desta família. 

Que a vossa bênção permaneça sobre ela e que o vosso Espírito Santo esteja no coração e na vida de 

seus moradores, fazendo-os terem sempre amor por vós e pelo próximo. Todas as pessoas que por 

aqui passarem, fazei que encontrem o acolhi- mento no amor e na paz que vêm de vós. Pedimos 

também, ó Pai, que venham habitar nesta casa os vossos santos e anjos, livrando seus moradores de 



todos os males e trazendo-lhes saúde e paz. Que esta casa seja abençoada pela Sagrada Família - 

Jesus, Maria e José.  

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

 

Bênção Final. 

Canto: Dai-nos a bênção, oh Mãe querida / Nossa Senhora Aparecida. 

Dai-nos a bênção, oh Mãe querida / Nossa Senhora Aparecida. 

Dirigente: Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, a benção do 

Deus todo poderoso desça e permaneça conosco. 

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

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!  

CANTO FINAL 

Viva a mãe de Deus e nossa / Sem pecado concebida /  

Viva a Virgem Imaculada /A Senhora Aparecida. 

Velai por nossas famílias / Pela infância desvalida / 

Pelo povo brasileiro / Ó, Senhora Aparecida. 
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