
 

 

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, uma foto da família, 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.: Considerai, Senhor, vossa Aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos,              
Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca (Sl 73,20.19.22s). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Vem, vem louvar 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0hmDiCMirek 
 

Vem, vem louvar, encher este lugar de glória,  
Encher este lugar de glória, com a glória do Senhor 
Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, 
Encher este lugar de glória, com a glória do Senhor 
 
Quando Deus envia seu Espírito, nos conduz a fé 
E nos faz cantar o teu louvor. 
seu amor em cada coração 
Nos garante a paz e nos faz cantar o teu louvor. 
cante forte ao Senhor 
 
É tão bom estar neste lugar de alegria e paz 
que nos faz cantar o teu louvor. 
Eu também sou templo do Senhor 
E o meu coração vai cantar pra sempre o Teu louvor 
cante a glória do Senhor 
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Sinal-da-cruz 

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

Saudação 

D.: O Deus, que dá constância e conforto, dê-vos a graça da harmonia e da concórdia, na paz de                   
nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Deus nos procura e quer estar onde estamos. Mesmo quando parece distante do barco de                
nossa vida, Ele nos surpreende com sua presença misteriosa e discreta, caminhando sobre o mar               
agitado de nossas limitações e fraquezas humanas. Contudo, apenas pela fé é possível             
descobrirmos o valor e o poder da força de Deus em nós. Apoiemo-nos sempre mais na                
misericórdia e no amor de Deus em todas as horas. Celebremos em comunhão com os               
vocacionados à vida em família, especialmente os pais. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. 

D.:  Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.:  Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. 
T.:  Cristo, tende piedade de nós.  

D.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.  
T.:  Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos                
conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 

T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos                   
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós              
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho              
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,                 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais                  
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,                     
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
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Oração do Dia 

D.: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um                
coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. 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 confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor; eu espero em sua palavra, hosana, ó                 
Senhor, vem, me salva! 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mateus 14,22-3) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Proclamação do Evangelho de             
Jesus Cristo segundo Mateus – Depois da multiplicação dos pães, 22Jesus mandou que os              
discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto                
ele despediria as multidões. 23Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós.               
A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. 24A barca, porém, já longe da terra, era                
agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. 25Pelas três horas da manhã, Jesus veio até                
os discípulos, andando sobre o mar. 26Quando os discípulos o avistaram andando sobre o              
mar, ficaram apavorados e disseram: “É um fantasma”. E gritaram de medo. 27Jesus, porém,              
logo lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” 28Então Pedro lhe disse: “Senhor, se               
és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água”. 29E Jesus respondeu: “Vem!”               
Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. 30Mas, quando                 
sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” 31Jesus              
logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: “Homem fraco na fé, por que duvidaste?”                
32Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. 33Os que estavam no barco              
prostraram-se diante dele, dizendo: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!” – 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. 
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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: Te louvo em verdade 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Tw8Pf-ILOM4 
 

Mesmo na tempestade 
Mesmo que se agite o mar 
Te louvo 
Te louvo em verdade 
Mesmo longe dos meus 
Mesmo na solidão 
Te louvo 
Te louvo em verdade 
Pois somente tenho a ti 
Tu és a minha herança 
Te louvo 
Te louvo em verdade 
Pois somente tenho a ti 
Tu és a minha herança 
Te louvo 
Te louvo em verdade 

Mesmo que me falte as palavras 
Mesmo que eu não saiba louvar 
Te louvo 
Te louvo em verdade 
Mesmo que me falte as palavras 
Ainda que eu não saiba louvar 
Te louvo 
Te louvo em verdade 
Pois somente tenho a ti 
Tu és a minha herança 
Te louvo 
Te louvo em verdade 
Pois somente tenho a ti 
Tu és a minha herança 
Te louvo 
Te louvo em verdade 

 

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.: Senhor Deus, sem vossa presença e vosso amor, nada somos. Vinde em auxílio de vosso                
povo que vos clama:  
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
 
L.: Guardai vossa Igreja e seus Ministros, para que todos possamos crescer na alegria da fé e                 
testemunhando vossa presença amorosa, nós vos suplicamos, Senhor. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
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L.: Guardai nossos pais em vosso amor misericordioso, e àqueles que se encontram em              
dificuldades pedimos vossa luz que os liberta, nós vos suplicamos, Senhor. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
 
L.: Guardai nossas famílias, e que em todos os ambientes onde vivemos sejamos capazes de               
manifestar vosso amor inefável, nós vos suplicamos, Senhor. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Juntos vamos suplicar a Jesus, autor de toda vocação:  
T.: 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 jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como               
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do Povo de Deus e de                 
toda a humanidade. Amém. 
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai               
nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Agosto é o mês vocacional. A palavra Vocação deriva do latim – Vocare – que significa                 
Chamado e está intimamente ligada ao nosso existir como pessoa e ao sentido que encontramos               
desse existir na vida. O Guia Pedagógico de Pastoral Vocacional da CNBB afirma que “na Igreja,                
‘vocação’ é o apelo de Deus que chama uma pessoa para uma missão ou serviço”.  
Sendo assim, vocação é “um inefável diálogo entre Deus e o homem, entre o amor de Deus que                  
chama e a liberdade do homem que no amor responde a Deus” (PDV 36). O dia dos pais,                  
celebrado hoje, marca o início da Semana Nacional da Família. Celebrando a vocação da família               
peçamos a Deus que abençoe nossa família. 
 
Benção pela Família 
 
Nós vos bendizemos, Senhor, 
que, na vossa infinita misericórdia, 
quiseste que o vosso Filho feito homem, 
fizesse parte de uma família humana, 
crescendo no ambiente da intimidade doméstica 
e conhecendo as suas preocupações e alegrias. 
Humildemente vos pedimos Senhor: 
guardai e protegei as nossas famílias 

para que, fortalecida pela vossa graça, 
goze de prosperidade, viva na concórdia 
e, como Igreja doméstica, 
seja no mundo testemunha da vossa glória. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito        
Santo. 
Amém  

 
Abençoa Senhor as famílias amém,  
abençoa Senhor a minha também. 
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D.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja                    
favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! O Senhor confirme a obra de                    
nossas mãos, agora e para sempre. Amém!  

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.  

T.: Amém! 

Canto: Ilumina, ilumina 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SNW3RpTGPHk 
 
Minha prece de pai 
É que meus filhos sejam felizes. 
Minha prece de mãe 
É que meus filhos vivam em paz. 
Que eles achem os seus caminhos! 
Amem e sejam amados! 
Vivam iluminados! 
 
Nossa prece de filhos 
É prece de quem agradece. 
Nossa prece é de filhos que sentem 
Orgulho dos pais. 
Que eles trilhem os teus caminhos! 
Louvem e sejam louvados! 
Sejam recompensados! 
 
Ilumina, ilumina 
Nossos pais, nossos filhos e filhas! 
Ilumina, ilumina 
Cada passo das nossas famílias! (2x) 
 
 

Minha prece, ó Senhor, 
É também pelos meus familiares. 
Minha prece, ó Senhor, 
É por quem tem um pouco de nós. 
Que eles achem os seus caminhos! 
Amem e sejam amados! 
Vivam iluminados! 
 
Nossa prece, ó Senhor, 
É também pelos nossos vizinhos, 
Por quem vive e trabalha e caminha, 
Conosco, Senhor. 
Que eles achem os seus caminhos! 
Amem e sejam amados! 
Vivam iluminados! 
 
Ilumina, ilumina 
Nossos pais, nossos filhos e filhas! 
Ilumina, ilumina 
Cada passo das nossas famílias! (2x) 
 
 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Este pão e esta união,  
T.: Abençoai, Senhor! 
D.: Abençoai, Senhor, a mesa deste lar,  
T.: e na mesa do Céu guardai-nos um lugar!  
D.: Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida,  
T.: fazei-nos servir-vos fielmente, toda a vida. Amém. 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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