
 

 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa; é ele que dá força e poder a                     
seu povo (Sl 67,6s.36). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Te amarei, Senhor 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rXCt1Ea1xzM 
 

Me chamaste para caminhar na vida contigo  
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás  
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma  
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 
 
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti (2x) 
 
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta  
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 
Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido  
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 
 
Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário 
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração  
Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença  
No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. 
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Sinal-da-cruz 

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

Saudação 

D.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Reunimo-nos como filhos e filhas de Deus para nos alimentarmos da verdadeira sabedoria,              
que brota de sua Palavra. Convidados a realizar o projeto de salvação que o Senhor tem para                 
nós, busquemos nesta Celebração da Palavra celebrar e compartilhar os tesouros do seu Reino,              
que enchem nossa vida de sentido e alegria. 

Ato penitencial 

D.: No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e              
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.  

(Silêncio) 
 
D.: Tende compaixão de nós, Senhor.  
T.: Porque somos pecadores.  
 
D.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.  
T.: E dai-nos a vossa salvação.  
 
D.: Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à                
vida eterna. 
T.: Amém. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós.  
 
D.: Cristo, tende piedade de nós.  
T.: Cristo, tende piedade de nós.  
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
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Hino de Louvor 
 
D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/pTKMNV1jk2Q 
 
 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
 
Deus e pai, nós vos louvamos  
adoramos, bendizemos,  
damos glória ao vosso nome,  
vossos dons agradecemos!  
 
Senhor nosso, Jesus Cristo,  
unigênito do Pai,  
Vós de Deus cordeiro Santo,  
nossas culpas perdoai!  

Vós que estais junto do pai,  
como nosso intercessor,  
acolhei nosso pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 
Vós somente sois o Santo,  
o Altíssimo, o Senhor,  
com o Espírito Divino,  
de Deus pai no esplendor! 

 

Oração do dia 

D.: Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é forte,                  
ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal                
modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus                
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, Senhor da terra: / os mistérios do teu Reino aos pequenos,                    
Pai, revelas! (Mt 11,25). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mateus 13,44-52) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, disse Jesus a              
seus discípulos: “O Reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o                
encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra                 
aquele campo. O Reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas              
preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e                
compra aquela pérola. O Reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que                 
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apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia,                
sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim                
acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são                
justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes.                 
Compreendestes tudo isso?” Eles responderam: “Sim”. Então Jesus acrescentou: “Assim, pois,           
todo mestre da Lei que se torna discípulo do Reino dos céus é como um pai de família que tira                    
do seu tesouro coisas novas e velhas”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 
D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo.  
 
Contemplação 
D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
 
Oração 
D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: É Deus que tudo conduz 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=2vQQwo8j1_s 
 

É Deus quem tudo conduz 
É Deus quem tudo conduz 
Deus orienta e conduz nossa história.  
É Ele quem nos conduz. 
É Ele quem nos conduz.  

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Confiantes em Deus, apresentemos-lhe as nossas preces, dizendo: 
T.: Venha a nós, Senhor, o vosso amor. 
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L.: Cumulai, Senhor, a Igreja de sabedoria, para que seja sempre fiel depositária e divulgadora               
dos tesouros do vosso Reino, nós vos rogamos. 
T.: Venha a nós, Senhor, o vosso amor. 
 
L.: Iluminai todos os que amam a justiça e por ela trabalham, para que contribuam com                
integridade na construção da sociedade humana e fraterna, nós vos rogamos.  
T.: Venha a nós, Senhor, o vosso amor. 
 
L.: Abençoai os avós, neste dia a eles dedicado, para que sejam amados e acolhidos com carinho                 
por suas famílias e pelas instituições que estão a serviço deles, nós vos rogamos. 
T.: Venha a nós, Senhor, o vosso amor. 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Deus de ternura e de bondade, que, em Cristo, vosso Filho, renovastes todas as coisas,                
acolhei as preces de nossa família que está reunida em vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai               
nosso... 
 
D.: Hoje, dia de São Joaquim e Santa Ana, lembramos as nossas avós e avôs. O Papa Francisco                  
nos instrui sobre a importância dos avós: “Os avós são um tesouro na família. Por favor, cuidem                 
dos avós, amem-nos e façam com que conversem com as crianças. O Senhor abençoe os avós e                 
lhes permita envelhecer com sabedoria e dignidade para transmiti-la aos outros”. 
 
Oração pelos avós 

Deus eterno e misericordioso, 
Pai de todas as gerações, 
que escolhestes Joaquim e Ana para serem avós de Jesus, 
derramai as vossas bênçãos sobre os avós. 
Sejam fortalecidos pela vossa graça, 
para transmitir às gerações mais novas 
a história da nossa salvação 
e a experiência da vossa ternura. 
Sejam iluminados pelo vosso Espírito 
para partilharem com os mais novos 
a sua sabedoria e a sua fé, 
as suas alegrias e esperanças. 
Sejam configurados com Cristo para 
que nas dificuldades dos seus dias 
encontrem alegria na comunhão familiar, 
ânimo no cuidado dos netos, 
e paz no seu mundo. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 
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BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Que Deus nos abençoe e nos guarde.  
T.: Amém. 
 
D.: Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós.  
T.:  Amém. 
 
D.: Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz.  
T.:  Amém. 
 
D.: Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém. 
 

Canto: A mão do Senhor 
Canto disponível em: https://youtu.be/h9AvXhRqdfA 
 

Sobre mim está a mão do Senhor  
sobre mim a mão do Senhor,  
sempre esteve e estará, 
sobre mim a mão do Senhor.  

 

Sobre nós está a mão do Senhor  
sobre nós a mão do Senhor  
sempre esteve e estará sobre nós a mão do         
Senhor 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai-nos, Senhor, e a este alimento que por vossa bondade vamos tomar. Por Jesus               
Cristo nosso Senhor.  
T.: Amém. 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome. 
T.:  E fome de justiça a quem tem pão. 
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