
 

 

 
DIOCESE DE SETE LAGOAS – NOVEMBRO/2021. 

ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

“Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11, 25) 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Escolher o ambiente para oração (Casa, Igreja). 

Coloque um crucifixo e se possível, fotos da família, foto dos familiares falecidos, 

acenda uma vela, coloque flores em destaque a Palavra de Deus. 

 

ACOLHIDA 

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

Todos: Para sempre seja louvado!  

 

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. 

 

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

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

 

Recordação da vida  

Animador/a: Vivemos momentos muito bonitos e ricas experiências ao longo deste 

ano, como família e comunidade de fé. Vamos fazer uma recordação dos temas 

rezados?  

Leitor 1: Em março, refletimos sobre a convocação do Ano de São José e a Carta 

Apostólica Patris Corde – “Coração de Pai”. O Papa nos convida a conhecer melhor o 

pai adotivo do Jesus e a sua importância no plano salvífico de Deus para a humanidade. 

Leitor 2: Em abril, celebramos a Páscoa. A Páscoa é festa da ressureição, da alegria é a 

vida que vence a morte, Cristo Ressuscitou, momento para agradecermos a Deus pelo 

seu grande amor, manifestado no sacrifício de Cristo na cruz para nos redimir e nos 

salvar (Jo 3, 16). 

Leitor 3: No mês de maio, dia 1º, Dia do Trabalhador, veneramos São José Operário, 

modelo e protetor do trabalhador cristão. 

Celebrando em 
Família 

 



Leitor 1: Em junho, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado coração de 

Jesus como fonte de toda consolação, esperança e de paz para a humanidade. 

Leitor 2: No mês de julho, São Joaquim e Sant’Ana, pais de Maria, e avós de Jesus. 

Celebramos o Dia Mundial dos Avós e da pessoa Idosa, reconhecemos que os idosos 

são presentes de Deus em nossa vida, e que nós precisamos ser presença de amor e 

cuidado para com eles. 

Leitor 3: Em agosto, mês vocacional, refletimos sobre o chamado de Jesus. Rezamos 

pelas vocações.  

Leitor 1: Em setembro, mês dedicado a Bíblia, Palavra de Deus, percebemos o quanto é 

necessário fundar nossa espiritualidade na Palavra de Deus. Nossa casa precisa ser a 

casa da Palavra, lugar do testemunho e da vivencia do Evangelho. 

Leitor 2: Em outubro, nos colocamos diante de Deus, como verdadeiros missionários 

“Eis-me aqui envia-me Senhor”, uma Igreja em saída em permanente missão, discípula 

e missionária.  

Animador: Qual dos encontros celebrados mais nos tocou? Vamos partilhar por um 

instante. 

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: Quem nos separará? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem nos 

separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos 

separar do amor de Cristo? Quem será? 

 

FIÉIS DEFUNTOS. 

Leitor 1: Neste mês de novembro, dia 1º, celebramos a festa de todos os Santos e no dia 

2, a comemoração dos fiéis defuntos. Desde os primórdios a Igreja honrou a memória 

dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o Sacrifício Eucarístico, a 



fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja 

recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos 

defuntos (CIC 1032). Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também 

para as almas do purgatório, a remissão das penas temporais, sequelas dos pecados (CIC 

1498). 

 

Canto: Porque Ele vive, posso crer no amanhã / Porque Ele vive, temor não há 

Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida / Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está… 

 

Leitor 2: Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam 

os túmulos dos mártires. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por 

todos os mortos já esquecidos. A comemoração dos fiéis falecidos teve origem no 

mosteiro beneditino de Cluny no final do século X. No século XIII essa data passa a ser 

oficialmente celebrada em 2 de novembro, um dia após a Festa de Todos os Santos.   

 

Leitor 1: Nós cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo: dos que peregrinam na 

terra, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação e dos bem-aventurados do 

céu: formam todos uma só Igreja; e cremos que, nesta comunhão, o amor 

misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre atento às nossas orações.  

Todos: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do Inferno. Levai as almas 

todas para o Céu e socorrei principalmente as que mais precisarem! Amém! 

 

Canto: Porque Ele vive, posso crer no amanhã / Porque Ele vive, temor não há 

Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida / Está nas mãos de meu Jesus, que vivo 

está… 

 

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: Mt 5, 1 - 12. (Leia novamente a palavra em silêncio). 

 

Canto: 1. Senhor / Eu sei que Tu me sondas / Sei também que me conheces / Se me 

assento ou me levanto / Conheces meus pensamentos / Quer deitado ou quer andando / 
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Sabes todos os meus passos / E antes que haja em mim palavras / Sei que em tudo me 

conheces 

Senhor, eu sei que Tu me sondas / Senhor, eu sei que Tu me sondas 

Senhor, eu sei que Tu me sondas / Senhor, eu sei que Tu me sondas 

Animador/a: Deus nos chama a santidade, eis o projeto do amor de Deus para toda a 

humanidade, “ Sede santos, porque eu sou Santo” (Lv 11, 44). Na ternura do amor de 

Deus confiemos a nossa vida. Rezemos: 

Pai, eu me abandono em Ti, 

faça de mim o que quiseres. 

Seja o que for, Te agradeço. 

Estou pronto para tudo, aceito tudo. 

Desde que Sua Vontade seja feita em mim, 

em todas as Suas criaturas, 

eu nada mais desejo, meu Deus. 

Eu coloco minha alma em Tuas mãos. 

Eu a dou a Ti, meu Deus, com todo o amor do meu coração, 

porque eu Te amo, 

e isso é uma necessidade de amor, me dar a Ti, 

para me colocar em Suas mãos, sem medida, 

com uma confiança infinita 

porque Tu és meu Pai. (Charles de Foucauld). 

Gesto concreto: Neste mês de novembro encerramos o tempo litúrgico, ano B, e 

iniciaremos um novo tempo, Tempo do Advento, ano C, nos preparando para o Santo 

Natal do Senhor. Busquemos em Família e na vivência com a comunidade 

participarmos dos encontros em preparação para o santo natal. Motivar os grupos de 

novena de natal em família a montar em família o presépio. 

 

BENÇÃO FINAL 

Dirigente: O Senhor te abençoe e te guarde; te mostre a sua face e tenha misericórdia 

de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe! 

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

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

CANTO FINAL 

Canto: Vejo a multidão em vestes brancas / caminhando alegre, jubilosa: 

é a aclamação de todo o povo / que Jesus é seu Senhor. 



 

1. Também estaremos nós, um dia, / assim regenerados pelo amor. 

Nesta esperança viveremos, / somos a família dos cristãos. / Nossa lei é sempre o amor. 
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