ROTEIRO DE REFLEXÃO
DIOCESE DE OLIVEIRA - MG

Agosto 2020 - Caderno especial - Ano IV - Semana da Família

SEMANA NACIONAL
DA FAMÍLIA
De 09 a 15 de agosto de 2020

“Eu e minha casa
serviremos ao Senhor.”
(Josué 24,15)

SUGESTÕES PARA VIVER A
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
Imprimir este roteiro de encontros;
Usar a internet com os app que
possibilitam rezar em grupos,
mesmo à distância;
Divulgar os encontros em famílias
nas redes sociais;
Além do roteiro dos encontros,
podem rezar o teço Mariano ou
outras orações;
Realizar programas de rádio (onde
for possível);
Realizar lives com temas relacionados à vida de família;
Nas missas, combinar com os padres um momento para rezar pelas famílias com o tema desta semana;

Realizar ações concretas em favor
das famílias que estejam com necessidades materiais ou de apoio
emocional e espiritual;
Estudar a temática da prevenção
ao Suicídio: um problema de saúde pública.
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ORAÇÃO INICIAL
(PARA TODOS OS DIAS)
Dirigente: Irmãos e irmãs, vamos dar
início ao nosso encontro de hoje invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito
do Pai, Vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária.
Queremos colocar nossas famílias na
mesma sintonia e intensidade desse
amor, generoso e gratuito, sempre
aberto à vida e, “como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova
para a sociedade” (AL 292).
Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso Reino e cresçamos no
compromisso de família humana à
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luz da Trindade divina, tornando-nos
semelhantes na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo São José e de
vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isto
Vos pedimos, com o Pai, na unidade
do Espírito Santo. Amém.
OPCIONAL
Oração de Consagração à Bem-Aventurada Virgem Maria do Divino
amor do Papa Francisco
Santa Maria, vós resplandeceis sempre no nosso caminho como sinal de
salvação e de esperança. Nós nos entregamos a vós, Saúde dos enfermos,
que junto à cruz fostes associada à dor
de Jesus, mantendo inabalável a vossa fé. Vós, socorro do povo de Deus
sabeis de que é que precisamos e
temos a certeza de que providenciareis para que, como em Caná da Gali-
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leia, a alegria e a festa possam voltar
depois deste momento de provação.
Ajudai-nos, ó Mãe do Divino Amor, a
conformarmo-nos com a vontade do
Pai e a fazer o que nos disser Jesus,
que tomou sobre si os nossos sofrimentos e suportou as nossas dores
para nos conduzir, através da cruz, à
alegria da ressurreição. Amém.
Todos: Ave-Maria...
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ORAÇÃO FINAL
(PARA TODOS OS DIAS)
Deus nosso Pai, por quem somos
Amados e Chamados antes que nascêssemos (cf. Jr 1,5) para sermos no
mundo sinal vivo do vosso amor, fazei que nossas famílias, a exemplo da
Família de Nazaré, sejam missionárias do vosso Reino.
Somos amados e Chamados ao
amor na vocação que nos destes.
Pedimos-vos por nossas famílias,
para que, encontrando em Vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar
atenta ao chamado que o Senhor vos
faz, e que em nossas casas sirvamos
ao Senhor.
Somos amados e Chamados ao
amor na vocação que nos destes.
Isto Vos pedimos pela intercessão
de Maria, nossa Mãe, e de São José,
educadores de vosso Filho. Por Jesus
Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Pai-Nosso...
Ave-Maria...
Glória ao Pai...
OPCIONAL
ORAÇÃO À MESA
(Para ser em rezada em família antes
das refeições)
Senhor Jesus, vendo a multidão cansada e abatida, mostraste toda a tua
compaixão e empenhaste a tua vida
a serviço da vida. Nesta hora difícil em que tantas famílias estão em
grande dificuldade para ter o pão à
mesa, nós te pedimos: “dá o pão a
quem tem fome e fome de justiça a
quem tem pão”. Derrama a tua bênção sobre nós e este alimento e fortalece a união entre nós e com nossos
vizinhos e amigos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
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CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PAIS
Pode ser preparada pelos filhos, netos e
outros membros da família para homenagearem os pais (mesmo os ausentes
fisicamente). Sugerimos imprimir fotos
dos pais com seus filhos, em momentos
significativos, e colocá-las em local de
destaque, juntamente com a imagem
de São José (caso a família tenha).
Dirigente: Sejam todos bem vindos,
especialmente, os pais aqui presentes!
Reunidos para celebrar com nossos
pais, vamos recordar as maravilhas que
Deus realizou em São José, homem justo, humilde e exemplo de paternidade.
Vamos juntos louvar a Deus, Pai de todos nós, por cada um de nossos pais.
Sugestão para as crianças
(As crianças podem fazer desenhos de
São José e depois mostrarem para os
membros da família)
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Oração Inicial (Pág. 5)
Dirigente: Rezemos a oração inicial
da Semana Nacional da Família, pedindo a Deus por nossos pais.
Canto de aclamação
Ler Mt 1,18-24
Dirigente: Quando o desejo de amar
a Deus e ao próximo nos motiva a viver o que lemos na Bíblia, sentimos
uma alegria espiritual singular e percebemos Deus agindo em nós. Com
a certeza de que nada é pequeno se
for feito por Amor, vamos compartilhar o que experimentamos ao viver
a Palavra de Deus.
Questões para a partilha
Você mudaria seus planos, mesmo
recebendo críticas de familiares ou
amigos, para apoiar quem ama e realizar algo justo diante de Deus?
Hoje, que dificuldades são enfrenta-
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das por mãe-solteira e seu(s) filho(s)
ou por uma família com pai-ausente?
Quais as características de um bom pai?
Preces
1. Pai onipotente, auxiliai nossos pais
a seguirem o exemplo de São José,
assumindo a proteção de nossas famílias com coragem, firmeza, ternura e proximidade.
Por intercessão de São José, ouvi-nos
Senhor.
2. Jesus, Verbo do Pai, concede-nos
a graça de saber honrar nossos pais
e mães, seguindo vossos passos no
caminho das virtudes, exercitando a
humanidade e a obediência.
3. Santo Espírito, ensina-nos a apreciar a beleza de uma vida simples e laboriosa, cultivando com solicitude o
relacionamento conjugal e desempenhando, com sabedoria e proximidade, a educação de nossos filhos, fazendo-os crescer em santidade e justiça.
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4. Trindade Santíssima, concedei-nos
a graça de imitar a Sagrada Família
em suas virtudes familiares e amor
mútuo, para que possamos gozar das
alegrias eternas já nesta terra.
(Outras intenções da família)
Sugestão de oração para rezar depois
das preces na Missa do dia dos pais
Deus de amor infinito, Vós mostrastes à humanidade o vosso amor Paterno em São José, homem justo. De
coração e mente totalmente abertos
à vossa vontade, ele venceu seus temores casando-se com Maria, que
concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo, e gerou, definitivamente, a
vossa Presença no seio da família humana!
Que vossa Graça e o exemplo de São
José nos sustentem na vivência de
vossa Palavra em cada momento do
cotidiano, na pronta realização de
tua Vontade, abandonando nossos
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desejos e planos por Vós, e no estabelecimento de relações de amor recíproco em nossas famílias e comunidades, fazendo com que sintamos a
presença de vosso Filho em cada um
de nós e em cada relação entre nós,
repetindo a experiência da Sagrada
Família e refletindo, aqui na terra, a
vida da Santíssima Trindade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Compromisso
1. Criar, periodicamente, momentos
de diálogo entre pais e filhos, a fim
de fortalecer os laços, o conhecimento e respeito recíprocos.
2. Ler as catequeses do Papa Francisco sobre os pais. (Papa Francisco, audiência geral 28/01015 e 04/02/2015).
3. Reunir a família para recordar os
momentos vividos com o pai falecido, ressaltando seus bons exemplos
e virtudes, para os transmitir às novas gerações.
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4. Buscar o perdão ou perdoar aquele familiar com o qual o relacionamento foi “ferido”, pedindo a graça
e a força de Deus, com a intercessão
de São José, para fortalecer a virtude
da misericórdia na família.
Oração Final (Pág. 8)
Canto
Bênção final
Dirigente: Que Deus todo poderoso, a quem ousamos chamar de Pai,
dê-nos um coração de filhos.
Todos: Amém.
Dirigente: Que Ele abençoe e fortaleça todos os pais na missão de zelar
pela família para que reine a harmonia e a paz.
Todos: Amém.
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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1º ENCONTRO - 10/08
AMADOS E CHAMADOS POR DEUS
Bíblia aberta na citação de Isaías, vela
acesa, um coração desenhado (símbolo do amor), crucifixo e trigo (simbolizando a messe)
Sugestão para as crianças
Recortar alguma foto de padres, freiras e casais para ilustrar o tema do encontro
Canto
Oração Inicial (Pág. 5)
Objetivo
Dirigente: Neste encontro vamos refletir sobre o tema do mês vocacional
deste ano, “Amados e chamados por
Deus”, com a iluminação bíblica de
Isaías: “És precioso a meus olhos... eu
te amo” (cf. Is 43,4). Queremos sentir
a alegria de amar e ser amado.
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Canto de aclamação
Bíblia aberta (Isaías 43,1-15)
Após a leitura, fazer um instante de silêncio orante com a Palavra.
Questões para a Partilha
Quais são os medos que atrapalham
nossa resposta ao chamado de Deus?
Se um filho manifestasse o desejo de
se consagrar a Deus, qual seria a minha reação?
A minha família tem servido ao Senhor com a verdadeira vocação cristã? Cite casos concretos.
A alegria de amar e ser amado
Leitor 1: O recente congresso vocacional do Brasil, realizado em setembro de 2019, em Aparecida, SP, afirmou que “a família é um dos pontos
de partida e de chegada de nossa
ação pastoral” (n.36). De fato, a casa,
como lugar de reunião familiar, deve
considerar a porta aberta para “aco-
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lher a todos e para sair ao encontro
das pessoas em sua realidade, atuando como sal da terra e luz do mundo”
(DGAE n. 83). O Papa Francisco, na
Exortação “Alegria do Amor”, apresenta-nos como se dá, no dia-a-dia, este
amor de Deus presente entre nós e
no nosso coração. Sentir o amor de
Deus é causa de grande alegria. Amar
os outros também! (cf. Amoris Laetitia, 89-119).
Leitor 2: O amor é paciente. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar
agressões físicas ou permitir que nos
tratem como objetos. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos
desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que
não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar nossos impulsos.
Leitor 1: O amor leva a servir. A paciência é acompanhada por uma
ação, ou uma reação dinâmica e cria-
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tiva perante os outros. Indica que o
amor beneficia e promove os outros.
Impulsiona ao serviço. O amor não
é apenas um sentimento, mas deve
ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico: “fazer o
bem”. Assim descobrimos a nobreza
e grandeza de se doar, sem reclamar
pagamento, mas apenas pelo prazer
se servir.
Leitor 2: O amor cura a inveja. No
amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro (cf. AL
7,9;17,5). A inveja é uma tristeza pelo
bem alheio, demonstrando que não
nos interessa a felicidade dos outros,
porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar.
Enquanto o amor nos faz sair de nós
mesmos, a inveja leva a nos centrar
em nós próprios. O amor verdadeiro
aprecia os sucessos alheios, não os
sente como uma ameaça. Entretanto, esta mesma raiz do amor leva-nos
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a rejeitar a injustiça de alguns terem
muito e outros não terem nada. São
anseios de equidade.
Leitor 1: O amor não é arrogante,
nem orgulhoso. Quem ama não só
evita falar muito de si mesmo, mas,
porque está centrado nos outros,
sabe manter-se no seu lugar sem
pretender estar no centro. A pessoa
não deseja engrandecer-se diante
dos outros. A lógica do amor cristão
não é a de quem se considera superior aos outros e precisa fazer-lhes
sentir o seu poder, mas a de “quem
no meio de vós quiser ser o primeiro,
seja vosso servo” (Mt 20,27).
Preces
1. Nós vos louvamos, Senhor Deus,
por nos terdes criado únicos, bons e
dignos de sermos amados e vos pedimos que saibamos ver o outro assim com Vós nos vedes.
Atendei, Senhor, a nossa prece!
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2. Senhor, nós te pedimos que nos dê
a compreensão de seu plano para o
matrimônio e a família, que nos traz
para longe da solidão e para a graça
da convivência amorosa.
3. Nós te pedimos, Senhor, que em
nossa família aprendamos um com
o outro, com as nossas diferenças e
semelhanças, sobre os sonhos e as
alegrias da vida em unidade e solidariedade.
4. Nós te pedimos, Senhor, que motive os jovens da nossa comunidade
para confiarem no Seu paternal chamado à plena vida em unidade na família ou na vida consagrada.
(Preces espontâneas)
Compromisso
Rezar pelas vocações sacerdotais e
religiosas uma vez por semana.
Reunir a família para assistir a um filme sobre a vocação (sugestão: Mosscati – o doutor que virou santo)
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Oração final (Pág. 8)
Bênção final
Dirigente: Deus todo-poderoso abençoai-nos na vossa bondade e infundi
em nós a sabedoria da salvação.
Todos: Amém.
Dirigente: Sempre nos alimente com
os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas obras.
Todos: Amém.
Dirigente: Orienteis para Ele os nossos passos e nos mostreis o caminho
da caridade, da paz e da verdadeira
vocação.
Todos: Amém.
Dirigente: Deus nos abençoe, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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2º ENCONTRO 11/08
FAMÍLIA E MATRIMÔNIO
Para este encontro pode ser colocado
em destaque a imagem do santo de
devoção da família e também fotos de
casamento de algum dos membros da
família.
Sugestão para as crianças
Inspirados da leitura de Gn 2,19-24,
as crianças podem desenhar imagens
que retratam o paraíso e sobretudo as
figuras o Homem e da mulher.
Canto
Oração inicial (Pág. 5)
Objetivo
Dirigente: Amados irmãos em Jesus
Cristo, a família é o lugar ideal para
refletir o amor de Deus que se inicia pelo matrimônio, sendo este um
dom de Deus para a santificação dos
esposos. Quando nos casamos, Je-
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sus Cristo passa a caminhar conosco
até que a morte nos separe. Elevemos ao Senhor todos os dias nossas
súplicas pela preservação da nossa
união como família para que nos dê
sabedoria e forças para suportarmos,
amarmo-nos, perdoarmo-nos, sermos leais e nos fortalecermos contra
as tentações e dificuldades diárias.
Reflitamos: concretamente temos
vivido o matrimônio segundo os desígnios do Senhor? Nossa família tem
sido uma morada de Deus?
Canto de aclamação
Bíblia aberta (Gênesis 2,19-24)
Após a leitura, fazer um instante de silêncio orante com a Palavra.
Questões para a partilha
O seu matrimônio tem sido fonte de
santificação?
A sua família tem servido ao Senhor
com fidelidade?
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O que vocês precisam fazer como casal para que o seu matrimônio seja
até que a morte os separe?
Família e Matrimônio
Leitor 1: A família tem início no matrimônio. A primeira imagem de matrimônio nas Sagradas Escrituras encontra-se na passagem em que Deus
cria uma companheira para Adão (Gn
2, 19-24). Com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo passou a união entre homem e a mulher a ser elevada
à condição de sacramento.
Leitor 2: O matrimônio é o Sacramento na relação de amor e fé entre os cônjuges e que tem um caráter unitivo e procriativo. Para que o
matrimônio frutifique é preciso que
os esposos sejam uma só carne, que
haja comunhão de ideias e projetos,
que sejam parceiros na caminhada,
tendo o propósito de fazer o outro
feliz, a exemplo de Cristo e a Igreja.
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Leitor 1: É o matrimônio o lugar propício e oportuno do serviço ao Senhor e aos irmãos: 1) pela prática do
amor, os esposos se tornam parceiros de Deus na educação dos filhos;
2) ao educar a prole na fé, surge uma
família que é missionária, pois evangeliza; 3)pelo amor mútuo, os membros da família são exemplos da presença de Cristo na comunidade; 4)
inseridos na Igreja se autoajudam, e
ajudam àqueles que se aproximam;
5)situações como a saúde e doença,
desentendimentos e paz, prosperidade e crise financeira, ofensa e perdão, oportunizam que cresçam na
maturidade relacional e espiritual.
Leitor 2: O casal precisa saber qual
a sua meta ao navegar pela vida. O
caminho de santidade do matrimônio, metaforicamente é como um
barco, os esposos equiparam-se aos
condutores e são auxiliados pelos filhos, os tripulantes, mas todos rumo
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ao porto seguro: o Reino de Deus. Os
tripulantes, dependem das decisões
corretas dos condutores. Assim, atravessaram o oceano das dificuldades
e tentações.
Leitor 1: Na trajetória haverá tempestades: vícios, ideologias, falsas
doutrinas, doenças, etc. O que fazer?
Tolerar as diferenças, cooperação
mútua, fazer uso criativo dos talentos, diálogo e comunhão com a Palavra. Assim, a família, Igreja Doméstica, será a morada de Deus e o lugar
seguro dos tripulantes.
Preces
1. Senhor, dê-nos a sabedoria para que
possamos iluminar nosso matrimônio
na sua presença, rezemos ao Senhor.
Senhor, ilumine nossa família.
2. Senhor, dê-nos o dom da fortaleza
para não cairmos nas tentações contrárias ao matrimônio, rezemos ao Senhor.
3. Senhor, dê-nos o Espírito Santo

27

para que como família possamos viver unidos, amar-vos, obedecer-vos,
sermos exemplo de fé e de caridade
na comunidade, rezemos ao Senhor.
4. Senhor, ajude-nos para que possamos conviver, perdoando-nos e nos
amemos como dispõe o teu santo
evangelho, rezemos ao Senhor.
5. Senhor, dê-nos o dom de sermos
luz e sal para todos os que nos rodeiam, rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Compromisso
Reunir a família e meditar Gn 2,19-24
Em família fazer um gesto de caridade. Ex.: visitar uma instituição que
trabalha com carentes, visitar um
doente, colaborar com alguém necessitado....
Oração final (Pág. 8)
Canto
Bênção final
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Dirigente: Que o homem seja bem
aventurado em seus caminhos, para
viver do trabalho de suas mãos; feliz
será, e tudo irá bem.
Todos: Amém.
Dirigente: Que a mulher seja como
a videira fecunda ao lado dos seus filhos e como plantas de oliveira à roda
da sua mesa. Assim, será abençoada
a família que teme ao Senhor.
Todos: Amém.
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe
de Sião, guarde-nos e que vejamos os
filhos de nossos filhos. Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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3º ENCONTRO - 12/08
FAMÍLIA E EDUCAÇÃO
Bíblia aberta no Evangelho de Mateus,
vela acesa, um livro de espiritualidade,
terço ou crucifixo, lembrando os símbolos de fé.
Sugestão para as crianças
Desenhar ou colorir algum desenho
que representa uma passagem bíblica
Canto
Oração inicial (Pág. 5)
Objetivo
Dirigente: “Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja tem insistido que o progresso social da humanidade passa, necessariamente, pela educação
que compreendida como um “bem
comum” e um “direito universal”. O
Papa Francisco, sensível a essas exigências, propôs para o ano de 2020
a celebração de um Pacto Educativo
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Global, envolvendo toda a sociedade para que se renove a paixão por
uma educação mais aberta e inclusiva em prol das futuras gerações. Para
que este seja um momento fecundo
são incentivadas atividades de reflexão sobre o assunto, a fim de envolver a sociedade brasileira neste momento importante para a educação”
(Francisco: PEG). Neste encontro vamos refletir sobre o papel da família
na educação e preparação dos filhos,
com amor, para os desafios da vida
pessoal, social e profissional.
Canto de aclamação
Bíblia aberta ( Mateus 22, 37-40)
Após a leitura, fazer um instante de silêncio orante com a Palavra.
Questões para a partilha
Como cristãos batizados, somos chamados a viver o múnus de Cristo. Vamos refletir sobre o múnus docen-
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di, nosso papel de ensinar e educar,
em especial nossos filhos. A partir do
Evangelho que ouvimos, vamos pensar: temos amor em nosso coração
para podermos ensinar a amar?
Onde estão os filhos?
Leitor 1: A família não pode renunciar
a ser lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar
os seus métodos e encontrar novos
recursos. Precisa considerar a que realidade quer expor os seus filhos. Para
isso não deve deixar de se interrogar
sobre quem se ocupa de lhes oferecer
diversão e entretenimento, quem entra nas suas casas através dos computadores. Sempre faz falta vigilância, o
abandono nunca é sadio. Os pais devem orientar e alertar as crianças e os
adolescentes para saberem enfrentar
situações onde possa haver risco, por
exemplo, de agressões, abuso ou consumo de droga (cf. Chl n. 40).
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Leitor 2: A obsessão, porém, não é
educativa, e não é possível ter o controle de todas as situações onde um
filho poderá chegar a encontrar-se.
Se os pais estão obcecados para saber onde está seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará
apenas dominar o seu espaço. Desta
forma, não o educará, não o reforçará, não o preparará para enfrentar os
desafios.
Leitor 1: O que interessa acima de
tudo é gerar no filho, com muito
amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação,
de crescimento integral, de cultivo
da autêntica autonomia. Só assim
este terá em si mesmo os elementos
de que precisa para saber defender-se, agir com inteligência e cautela
em circunstâncias difíceis.
Leitor 2: Assim, a grande questão
não é onde está fisicamente o filho,
com quem está neste momento, mas
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onde se encontra seu sentido existencial, onde está posicionado, do ponto de vista das suas convicções, dos
seus objetivos, dos seus desejos, do
seu projeto de vida. Por isso, são pertinentes as perguntas aos pais: procuramos compreender “onde” os filhos
verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a
sua alma? E, sobretudo, queremos sabê-lo? (AL, 261). A família que educa
em casa é capaz de educar também
na sociedade, pois os gestos falam
por si só muito mais que palavras.
Preces
1. Senhor, dê-nos um coração manso
e humilde para receber sua Palavra e
seus mandamentos.
Sagrada Família de Nazaré, abençoai-nos!
2. Senhor, dê-nos um coração manso
e humilde para amá-lo acima de todas as coisas.
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3. Senhor, dê-nos um coração manso
e humilde para amar o próximo e a
mim mesmo.
4. Senhor, dê-nos um coração manso e humilde para podermos ensinar
nossos filhos a terem responsabilidade e discernimento em suas escolhas.
5. Senhor, dê-nos um coração manso
e humilde para entendermos os anseios dos nossos filhos e dar-lhes a
liberdade para suas escolhas.
(Preces espontâneas)
Compromisso
Ler e se informar sobre o que é o Pacto Educativo Global
Ajudar as escolas dos nossos filhos
para que sejam comprometidas com
uma educação para a coletividade.
Oração final (Pág. 8)
Canto
Bênção final
Dirigente: Que o Senhor Deus Pai,
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Deus Filho e Deus Espírito Santo nos
dê um coração amoroso para podermos ensinar e educar nossos filhos,
segundo sua palavra, na tradição e
magistério da Igreja.
Todos: Amém.
Dirigente: Que o Senhor Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo dê
um coração amoroso e acolhedor aos
nossos filhos para que as sementes
plantadas frutifiquem em suas vidas.
Todos: Amém.
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém.
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4º ENCONTRO 13/08
FAMÍLIA E COMPROMISSO
COM A VIDA
Colocar a imagem da Sagrada Família, vela acesa, flores ou ramos verdes,
fotos de mães grávidas, fotos de crianças e idosos.
Sugestão para as crianças
Conseguir revistas com desenhos da
Campanha da Fraternidade 2020,
mostrando o rosto de Santa Dulce e de
pessoas necessitadas. Podem recortar
ou pintar estes desenhos.
Canto
Oração inicial (Pág. 5)
Objetivo
Dirigente: O tema deste encontro
está relacionado com a CF 2020 cujo
tema é Fraternidade e Vida: dom e
compromisso. A vida tem seu início
no seio da família. Por isso, a impor-
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tância e a necessidade da família preparar-se estruturalmente para assumir o compromisso de gerar, educar
e cuidar da vida, desde a concepção
até a morte natural.
A vida é dom de Deus, portanto ela
deve ser respeitada e cuidada como
um bem muito precioso. Neste encontro vamos refletir sobre a questão
da valorização e o cuidado com a vida.
Canto de aclamação
Bíblia aberta (Lucas 10,25-37)
Após a leitura, fazer um instante de silêncio orante com a Palavra.
Questões para a Partilha
Dirigente: Qual é a nossa atitude
diante de situações em que a vida
está ameaçada seja pela violência,
pelo abandono ou pela indiferença?
Conhecemos as pastorais ou serviços
que atuam na promoção e defesa da
vida como, por exemplo: a pastoral
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da criança, a pastoral da pessoa idosa, trabalhos com dependentes químicos, acolhimento de mães grávidas em situação de vulnerabilidade
e outros? Comentemos.
Viu e sentiu Compaixão
Leitor 1: Deus quer que a família seja
co-autora da vida. Por isso, a função
de gerar, criar e educar os filhos. Contudo, a família deve ter garantias para
prover suas necessidades básicas,
a alimentação, moradia, educação,
saúde, segurança, meio ambiente,
entre outros, conforme nos aponta
a CF 2020. Necessidades que são determinantes na formação integral da
pessoa, para que ela tenha equilíbrio
emocional, psíquico, afetivo etc. devemos pensar numa ecologia integral (cf. LS n. 137).
Leitor 2: A pessoa ao se tornar adulta e ao assumir sua vocação de formar outra família, muito provavel-
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mente irá repetir o que aprendeu e
viveu em sua casa, portanto, se ela se
desenvolveu num ambiente de uma
família nuclear, onde o cuidado com
a vida também acontecia de forma
natural, a tendência é que repita tal
modelo em sua nova família. Como
diz o provérbio popular: “as palavras
comovem, o exemplo arrasta”.
Leitor 1: infelizmente a cada dia vemos mais famílias desestruturadas,
perdidas e destroçadas, onde nem
mesmo dos seus conseguem cuidar.
Resultado muitas vezes da falta de preparo e acompanhamento dos jovens,
muitos influenciados pelo modismo
e a ilusão do ter sem compartilhar, o
prazer sem compromisso, e que mesmo assim buscam o matrimônio. São
João Paulo II dizia a família “é o lugar
onde a vida, dom de Deus, pode ser
convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está
exposta...”(CA n.39)
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Leitor 2: O texto bíblico que acabamos
de ouvir traz um exemplo de como
devemos cuidar da vida, mesmo que
o cuidado seja para com um estranho
ou inimigo. Um samaritano ao ver um
homem caído e ferido, socorre-o e se
preocupa com ele, perde tempo, gasta seu dinheiro, e mais, não se importa
com os condicionamentos históricos,
entre samaritanos e judeus, pois eram
inimigos. Jesus usa essa parábola para
afirmar que para Deus não há diferença entre seres humanos, todos somos
filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos
uns dos outros. Assim, o cuidado com
a vida supera qualquer barreira.
Leitor 1: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). Poderíamos citar inúmeros exemplos onde pessoas
cuidaram da vida de outras, em nossas
famílias, amigos e lugares distantes.
Santa Tereza de Calcutá é um exemplo
universal, igualmente lembremos da
nossa Santa Dulce dos pobres, o anjo
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bom do Brasil, consumiu-se cuidando da vida, especialmente da vida dos
mais pobres. A misericórdia, diante de
uma vida em situação de necessidade
é a verdadeira face de Deus.
Preces
1. Senhor Deus, pedimos a graça de
podermos estar sempre atentos a
agirmos em defesa e promoção da
vida, especialmente junto àquelas
pessoas mais indefesas e necessitadas. Rezemos ao Senhor.
Atendei Senhor a nossa prece.
2. Senhor, livre-nos da tentação e de
atitude de indiferença frente ao nosso
próximo que sofre por causa das injustiças dos homens. Rezemos ao Senhor.
3. Senhor, ajude-nos a nos manter
fiéis aos ensinamentos de Deus Pai,
que nos ensina que a vida é dom de
Deus e que não temos poder de decidir quem deve viver ou morrer. Rezemos ao Senhor!
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4. Senhor pedimos, afaste de nós os
falsos profetas que enganam principalmente nossos jovens, incutindo
neles uma mentalidade permissiva
em nome das falsas liberdades e o
do progresso. Rezemos ao Senhor!
5. Senhor pedimos, ilumine nossos
governantes a criarem leis em favor
da promoção da vida e não favoreçam em prol do aborto, eutanásia e
de tudo que atenta contra a vida. Rezemos ao Senhor!
(Preces espontâneas)
Compromisso
Dirigente: Diante de tudo o que refletimos e discutimos, especialmente após a iluminação por meio da Palavra, onde Jesus com uma simples
parábola explica qual deve ser nossa
atitude com relação à vida, o que poderíamos assumir como compromisso concreto?
Visitar casas pró-vida ou casas de re-
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cuperação de dependentes químicos. Visitar e dar apoio as famílias dos
dependentes químicos.
Oração final (Pág. 8)
Canto
Bênção final
Dirigente: Pedimos ó Pai que envieis
sobre esses seus humildes filhos e filhas a graça da obediência e perseverança nos vossos ensinamentos e
que a mãe do nosso Redentor vosso
filho amado Jesus seja nossa eterna
e incansável intercessora.
Todos: Amém.
Dirigente: Pedimos finalmente que
derrameis vossas abundantes bênçãos sobre todos nós e possamos
sair em missão mundo afora, dando
testemunho de vós.
Todos: Amém.
Dirigente: Abençoe-nos o Deus Pai,
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
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5º ENCONTRO - 14/08
EU E MINHA CASA SERVIREMOS
AO SENHOR
Colocar a bíblia aberta, flores, vela acesa, imagem da Sagrada Família e fotos
da família, sobretudo em momentos
de participação na igreja.
Sugestão para as crianças: as qualidades na nossa família
Com a ajuda de um adulto fazer o exercício de identificar as qualidades nos
outros.
1. Ler a tabela com todas as qualidades
2. Lembrar das pessoas da sua família e colocar o nome delas na tabela,
no quadro que a identifique.
3. Depois que tiver pronta, pode fazer uma partilha sobre as qualidades
de cada um.
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Alegria

Compreensão

Gentileza

Organização

Amizade

Coragem

Honestidade

Paciência

Beleza

Criatividade

Humanidade

Responsabilidade

Bondade

Diversão

Inteligência

Sabedoria

Calma

Franqueza

Meiguice

Carinho

Caridade

Garra

Modéstia

Bom humor

Otimismo

Amor
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Canto
Oração inicial (Pág. 5)
Objetivo
Dirigente: O objetivo da reunião de
hoje é promover a unidade e a fidelidade a Deus e à Igreja como valor
fundamental na vida das famílias.
Que cada família aprenda o valor de
caminharmos juntos, nos ajudando
mutuamente, usando nossas qualidades e diferenças como dons e ferramentas de crescimento de todos.
Canto de aclamação
Bíblia aberta (Josué 24,14-17)
Após a leitura, fazer um instante de silêncio orante com a Palavra.
Questões para a partilha
Josué viu que o povo seguia muitos
deuses e precisava fazer a escolha
pelo Deus verdadeiro, que eleva, fortalece e alegra verdadeiramente as
pessoas. Reflita sobre os deuses que
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nos são apresentados e que, muitas
vezes sem perceber, colocamos em
primeiro lugar na vida.
Podemos identificar atitudes que
mostram outros deuses nas famílias?
Atitudes de indiferença, superioridade, intolerância: mostram que o deus
sou eu mesmo acima de tudo.
Falta de tempo para os outros e para
Deus, não ser capaz de escutar, de cuidar; o deus é o dinheiro e o trabalho?
Busca de conforto e distração acima
de compromissos, exploração do outro: mostram que o deus é o prazer.
Querer ter sempre razão, não aceitar
críticas, pela autoimagem: mostram
que o deus é o poder. Em que precisamos converter-nos aos sonhos do
Senhor para nós?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor
Leitor 1: Nossa família pertence a Jesus
e a sua Igreja, é nossa escolha. Como
Josué eu e minha casa serviremos ao
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Senhor! Acima de qualquer coisa, serviremos ao Senhor! E reconhecemos
como a melhor escolha, que nos traz
a paz, a alegria e os nossos sonhos de
volta, portanto felizes serviremos.
Leitor 2: Deus inspira e pede às famílias uma convivência amorosa entre pessoas de personalidades, talentos e sexos diferentes e de várias
gerações. Suas capacidades não são
o mais importante, mas sim suas atitudes de consideração, escuta, solidariedade, sua decisão de amar.
Leitor 1: A convivência familiar, pelo
testemunho que arrasta, assim a Igreja é formada por filhos de Deus, famílias e comunidades que se apóiam na
caminhada. Ajudando-nos uns aos
outros na alegria e na tristeza, reconhecendo a luz que vem da Palavra
de Deus para os momentos da vida
e revitalizando nossa alegria que
vem da confiança que Jesus não nos
abandona e veio nos salvar.
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Leitor 2: Assim na família, mesmo
quando abatidos, podemos retomar
nossa confiança na dignidade de filhos de Deus, essa virtude alcança
as famílias que buscam amar a Deus,
amando o próximo. Na família nos
apoiamos diante das lutas contra o
que nos afasta do plano de salvação.
Leitor 1: Na família, as crianças obedecem, os jovens aprendem, os pais
lideram e os avós compreendem.
Em cada frase, a pessoa batizada é
sacerdote, profeta e rei que enxerga
a outra como alguém a ser servido e
santificado.
Preces
1. Para que nossas famílias tenham
como alicerce a Palavra de Deus, o pão
da Eucaristia, a caridade no cuidado
dos irmãos e a missão de espalhar o
amor de Deus. Rezemos ao Senhor!
Senhor escutai a nossa prece.
2. Que juntas nossas famílias parti-
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cipem das missas, terços, catequese
e festas nas paróquias. Rezemos ao
Senhor.
(Preces espontâneas)
Compromisso
Dirigente: Sugestão de trazer a bíblia
para o centro da mesa e manifestar reverência devida. Cada um, em seu coração, faz o compromisso de ler com
frequência a Palavra de Deus.
Os que ainda não estão engajados
em pastorais e serviços na comunidade procurem colocar-se à disposição. Crianças, jovens, casais, adultos,
todos tem algo a contribuir na comunidade onde mora.
Oração final (Pág. 8)
Canto
Bênção final
Dirigente: Deus todo poderoso nos
abençoe na sua bondade e infunda
em nós a sabedoria da salvação.
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Todos: Amém.
Dirigente: Sempre nos alimente com
os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas obras.
Todos: Amém.
Dirigente: Deus nos abençoe em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Bibliografia
Hora da Família 2020. CNPF
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BOLETIM VIDA E FAMÍLIA - 001
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO:
UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
Sinais de alerta
Os sinais de alerta descritos abaixo
não devem ser considerados
isoladamente.
 Mudanças de humor significativos;
 Desespero, desamparo, pessimismo, falta de esperança;
 Sensação de estar “sem saída”;
 Isolamento da família, amigos ou
eventos sociais; não atender a telefonemas, ficar em casa ou apenas no quarto;
 Falta de sentido para viver;
 Diminuição ou ausência de autocuidado;
 Aumento do uso de álcool e/ou
outras drogas;
 Colocar-se em situações de risco;
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 Fazer um testamento, despedir-se
de parentes e amigos;
 Ameaça de suicídio ou expressão/
verbalização de intenso desejo de
morrer;
 Ter um planejamento para o suicídio;
 Tentativas de suicídio anteriores.
Expressões de ideias ou de
intenções suicidas
 “vou desaparecer”;
 “vou deixar vocês em paz”;
 “ Eu queria poder dormir e nunca
mais acordar”;
 “É inútil tentar fazer algo para mudar”;
 “Eu quero morrer”, “vou me matar”;
 “Gostaria de estar morto”;
 “A morte poderá resolver essa situação”;
 “Eu não consigo aguentar mais isso”;
 “Estou cansado da vida”;
 “Ninguém mais precisa de mim”;
 Eu sou mesmo um fracassado e inútil”
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Outros fatores de atenção
 Perda de emprego;
 Perda de um ente querido;
 Agressões psicológicas e/ou físicas, conflitos familiares;
 Crises políticas e econômicas;
 Discriminação por qualquer tipo
de preconceito;
 Sofrimento nos diferentes ambientes de convívio;
 Acesso a recursos como medicação, armas, venenos entre outros;
 Doenças crônicas, dolorosas e/ou
incapacitantes;
Esses são alguns fatores que possivelmente vulnerabilizam e provoquem sofrimento, entretanto, não podem ser
considerados como únicos. Sendo assim, devem ser levados em consideração
se o indivíduo apresenta outros sinais de
alerta para o suicídio devendo ser avaliados por profissional qualificado.
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ONDE BUSCAR AJUDA
CVV - Centro de Valorização da
Vida - 188 (ligação gratuita)
CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial;
UBS - Unidade Básica de Saúde
(Programa de Saúde da Família - PSF,
postos e centros de saúde)
UPAs - Unidade Básica de Pronto
Atendimento, SAMU 192, Pronto
Socorro; Hospitais.
Ou Procure na Paróquia, o seu pároco,
ou algum serviço de escuta, grupos de
autoajuda...
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4 PASSOS PARA AJUDAR UMA
PESSOA SOB RISCO DE SUICÍDIO
CONVERSE
Encontre um momento apropriado e
um lugar calmo para conversar. Ouça
a pessoa com a mente aberta e sem
julgamentos. Você também pode indicar a linha sigilosa para apoio emocional 188 (gratuita em todos os estados brasileiros, calendário em www.
cvv.org.br)
ACOMPANHE
Fique em contato para acompanhar
como a pessoa está se sentindo e o
que está fazendo.
BUSQUE AJUDA PROFISSIONAL
Incentive a pessoa a procurar ajuda
profissional e ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento em Unidades Básicas de Saúde, CAPS e serviços de emergência (SAMU 192, UPA
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24h, Pronto Socorro e hospitais), ou
procure os Centros e Casas de apoio
à vida nas suas Paróquias, Dioceses
ou Regionais, ou Serviços de Escuta.
PROTEJA
Se há perigo imediato, não a deixe
sozinha e assegure-se de que a pessoa não tenha acesso a meios para
provocar a própria morte.
Fonte: Ministério da saúde
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Oração pelas Vocações
Jesus, Mestre, divino, que
chamastes os apóstolos a
vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas
escolas, e continuai a repetir
o convite a muitos de
nossos jovens.
Dai coragem às pessoas
convidadas. Dai forças
para que vos sejam fiéis
como sacerdotes, como
diáconos, como religiosos
e religiosas, para o bem do
povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém.
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