ROTEIRO PARA FESTAS DE PADROEIROS E PADROEIRAS
(ANO 2018)

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. Bendito seja Deus que nos deu (Nome do Padroeiro ou Padroeira) como Padroeiro (
ou Padroeira).
T. (Nome do Padroeiro ou Padroeira), por meio de um testemunho vivo, amou a
Deus e aos irmãos e irmãs.
P. (Nome do Padroeiro ou Padroeira) seguiu Jesus Cristo na prática do bem, na ajuda
ao próximo e na defesa da fé. Agiu como protagonista da nossa fé e trabalhou pela
conversão do próximo.
T. (Nome do Padroeiro ou Padroeira) ajudou as pessoas. (Nome do Padroeiro ou
Padroeira) praticou o bem.
P. Neste Ano Nacional do Laicato, nós somos convidados a imitar ainda mais (nome do
Padroeiro ou da Padroeira) no caminho de Jesus.
T. Hoje se revigorem em nós as motivações e a graça dos Sacramentos do Batismo
e da Crisma, doados pelo amor da Trindade Santa, tornando-nos “protagonistas
da evangelização”.
P. Neste Ano Nacional do Laicato, somos convidados a celebrar a presença e a
organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil., aprofundar a sua identidade, vocação,
espiritualidade e missão, e testemunhar Jesus Cristo e Seu Reino na sociedade.
T. Com a intercessão de (nome do Padroeiro ou Padroeira), seremos uma “Igreja
em Saída”, a serviço do Reino, sendo sal da terra e luz do mundo (Mt 5,13-14).
P. Rezemos a oração do Ano Nacional do Laicato.
T. Ó Trindade Santa, / Amor pleno e eterno, / que estabelecestes a Igreja como
vossa “imagem terrena”: Nós vos agradecemos / pelos dons, carismas, / vocações,
ministérios e serviços / que todos os membros de vosso povo realizam / como
“Igreja em saída”, / para o bem comum, / a missão evangelizadora / e a
transformação social, /no caminho de vosso Reino. Nós vos louvamos / pela
presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, / sujeitos eclesiais,
testemunhas de fé, / santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos, que todos
os batizados / atuem como sal da terra e luz do mundo: / na família, no trabalho, /
na política e na economia, / nas ciências e nas artes, / na educação, na cultura e nos
meios de comunicação; / na cidade, no campo e em todo o planeta, / nossa “casa
comum”. Nós vos rogamos que todos contribuam/ para que os cristãos leigos e
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leigas / compreendam sua vocação e identidade, / espiritualidade e missão, / e
atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade/ à luz da evangélica opção
preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos / pela intercessão da Sagrada
Família, / Jesus, Maria e José, / modelos para todos os cristãos. / Amém!
1º DIA
CRISTÃO LEIGO, SUJEITO NA IGREJA E NO MUNDO:
ESPERANÇAS E ANGÚSTIAS.
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
T. “O encontro com Jesus Cristo leva a uma espiritualidade integral. Esta
contempla a conversão pessoal, o discipulado, a experiência comunitária, a
formação bíblico-teológica e o compromisso missionário. No encontro com Jesus
Cristo, vivo, descobre-se e vivencia-se o mistério trinitário. A natureza missionária
da Igreja é fruto dessa vida trinitária revelada aos discípulos, os quais participam
da obra de Deus no mundo” (Doc. CNBB 105, n.188).
P, Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

2º DIA
IDENTIDADE DA VOCAÇÃO LAICAL
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. A renovação eclesiológica conciliar compreendeu o cristão leigo plenamente como
membro efetivo da Igreja e não como um fiel de pertença menor ou inferior, a quem
faltasse algo da comum dignidade cristã (LG, cap. 4). A Exortação Christifideles Laici
retoma e afirma o significado positivo dos fiéis leigos como membros do Povo de Deus:
sujeitos ativos na Igreja e no mundo, membros da Igreja e cidadãos da sociedade
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humana (CL, n. 59). A Igreja na América Latina e Caribe segue as pegadas da
renovação conciliar.
L. Documento de Medellín (1968): “os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de
fazer com que a Igreja „aconteça‟ no mundo, na tarefa humana e na história”.
Documento de Puebla (1979): “homens e mulheres da Igreja no coração do mundo e
homens e mulheres do mundo no coração da Igreja”. Documento de Santo Domingo
(1992): “protagonistas da transformação da sociedade”. Documento de Aparecida
(2007): pede “maior abertura de mentalidade para entender e acolher o „ser‟ e o „fazer‟
do leigo na Igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de
Jesus Cristo” (DAp, n. 213).
P. Oração do Dia
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P, Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

3º DIA
(Nome do Padroeiro ou da Padroeira),
ANUNCIADOR (ou anunciadora) DO PRÍNCIPE DA PAZ.
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. É inevitável a constatação de que a violência permeia toda a história da humanidade,
desde a antiguidade, chegando aos nossos dias, e apresenta um rosto multifacetado,
onde cabem desde os jogos do circo romano, a tortura, passando pelo genocídio, o
terrorismo, o infanticídio e outras variadas formas. Por outro lado, é importante situar a
violência no horizonte que lhe é próprio, ou seja: para além dos limites do que é lógico
e pensável, no campo do irracional e, por isso mesmo, do perturbador. Neste sentido, o
tema da violência faz fronteira com algo que também é impensável e irracional.
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Contrapõem-se à violência: o amor, a bondade, a fé, a comunicação com o
Transcendente.
L. Ó Deus da paz, de ternura e compaixão, vivemos a vocação do leigo e da leiga;
ensina-nos a superar os desafios do mundo e a sermos testemunhas da unidade e de
comunhão fraterna em meio à cultura da morte, da violência e da insegurança que
abarcam nossas comunidades. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!





Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas
Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

4º DIA
O CRISTÃO LEIGO E LEIGA COMO SUJEITO ECLESIAL
P. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
L. A maior parte dos batizados ainda não tomou plena consciência de sua pertença à
Igreja. Sentem-se católicos, mas não Igreja. Persiste ainda forte mentalidade clerical que
dificulta a corresponsabilidade, o protagonismo e a participação do leigo e da leiga
como sujeito eclesial.
L. A noção de sujeito possui uma raiz genuinamente judaico-cristã. Ela remete para a
própria noção de criatura, distinta do criador e chamada a dialogar com ele como pessoa
livre e eticamente responsável pelo desígnio de si mesma e da história (Gn 2,4b-24),
como membro de um povo e na perspectiva do futuro prometido por Deus.
P. Fazei, Senhor, por intercessão de (Santo Padroeiro ou Santa Padroeira da
comunidade) que correspondamos à vocação a qual fomos chamados neste mundo. O
Espírito Santo fortaleça nossas virtudes e carismas. Amém!
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
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P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

5º DIA
(Nome do Santo Padroeiro ou Santa Padroeira),
ANUNCIADOR (ou anunciadora) DE UMA ALEGRIA PROFUNDA
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. O nosso Deus é o Deus da esperança e Ele jamais nos desampara. Nos momentos em
que o sofrimento se faz presente, o cristão deve se lembrar de que Deus domina tudo e
que nada escapa de Suas mãos, mesmo que, no momento da dor, nós não consigamos
compreender nada. Deus vem ao encontro de nossas dores, Ele jamais nos abandona.
L. (Nome do Santo Padroeiro ou da Santa Padroeira da comunidade) nos ensinou a
viver o Batismo em plenitude. O Espírito Santo está em você e a vida de Jesus está em
você. O Espírito Santo nos une a Jesus Cristo e, à medida que isso acontece, à medida
que nós nos abrimos a essa graça de Deus, pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornando
cada vez mais livres e capazes de gozar do amor de Deus e do próximo.
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

6º DIA
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(Nome do Padroeiro ou da Padroeira da comunidade),
AJUDA-NOS A VENCER O MUNDANISMO ESPIRITUAL
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. Por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à Igreja, se esconde o
mundanismo espiritual: a busca, em vez de glória do Senhor, da glória humana e do
bem-estar pessoal. Uma maneira sutil de procurar “os próprios interesses e não os
interesses de Jesus Cristo” (Fl 2,21).
L. O mundanismo espiritual reveste-se de muitas formas, de acordo com o tipo de cada
pessoa e situações que as pratica. Em alguns, longe da preocupação com a inserção do
Evangelho na vida do povo fiel, há uma preocupação exibicionista da liturgia, da
doutrina e do prestígio da Igreja ou de si próprio. Em outros, existe o fascínio de
conquistas sociais e políticas, ou uma busca de vanglória e de realização autoreferencial.
(EG 93-96).
P. Ó Deus todo-poderoso que, pela intercessão de (nome do Santo Padroeiro ou da
Santa Padroeira), manifestais em diversas ocasiões vosso poder contra os males deste
mundo, nós vos pedimos que sejamos sempre protegidos dos perigos do ódio, do
preconceito, da violência e da guerra; dos perigos da indiferença, da ganância, da
vaidade e da corrupção; dos perigos da desunião, do desamor e da falta de fé.
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

7º DIA
IGREJA, COMUNIDADE MISSIONÁRIA
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. “Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja: por eles, a Igreja é o
princípio vital da sociedade. Por isso, eles devem ter uma consciência cada vez mais
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clara, não somente de que pertencem à Igreja, mas de que são Igreja, isto é, comunidade
dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão
com o Papa. Eles são Igreja” (Pio XII).
L. Apesar do crescimento da consciência da identidade e da missão dos cristãos leigos e
leigas na Igreja e no mundo, ainda há longo caminho a percorrer: “A tomada de
consciência desta responsabilidade laical, que nasce do Batismo e da Confirmação, não
se manifesta de igual modo em toda a parte; em alguns casos, porque não se formaram
para assumir responsabilidades importantes, em outros por não encontrarem espaço nas
suas Igrejas particulares para poderem exprimir-se e agir, por causa de um excessivo
clericalismo que os mantém à margem das decisões” (EG, n. 102).
P. Ó Deus do Universo, faze de nós testemunhas fieis do teu Reino. Não nos deixe cair
na indiferença que humilha e mata, no individualismo, no egoísmo, na ignorância.
Renova em nós, Senhor, a graça do Batismo, por Cristo, nosso Senhor. Amém!
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

8º DIA
IGREJA, COMUNHÃO NA DIVERSIDADE
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. A unidade da Igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e
ministérios. É importante dar-nos conta deste grande dom da diversidade, que
potencializa a missão da Igreja realizada por todos os seus membros, em liberdade,
responsabilidade e criatividade.
L. No âmbito da Igreja há muitos espaços nos quais os cristãos leigos e leigas exercem
seu ser e seu agir cristão, sua identidade e dignidade de sujeito eclesial:
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a) A Família - Na celebração do sacramento do Matrimônio, os cristãos leigos e leigas
exercem seu sacerdócio batismal, bem como na consumação do sacramento, na
geração e educação dos filhos.
b) A Paróquia e as Capelas - São espaços para a vivência da unidade na diversidade
onde os cristãos leigos e leigas atuam como sujeitos e têm cidadania plena.
c) As Assembleias e reuniões pastorais – Nelas aprende-se a ser Igreja, a fortalecer a
unidade no respeito pela diversidade.
P. Ó Deus de bondade, durante esta vida o Senhor faça de nós instrumentos de atuação
na sociedade, seja nossa força em nossos trabalhos, esperanças e sofrimentos, agora e
sempre. Amém!
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

9º DIA
DIGNIDADE DA VOCAÇÃO LAICAL
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
L. A constituição Dogmática Lumem Gentium, no capítulo 4 sobre os leigos, assim se
expressa: “A santa Igreja, por instituição divina, é organizada e governada com uma
variedade admirável. Assim como num mesmo corpo temos muitos membros, e nem
todos têm a mesma função, assim, sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo,
sendo membros uns dos outros (Rm 12,4-5). Um só, pois, é o povo de Deus: um só
Senhor, uma só fé, um só Batismo (Ef 4,5); comum é a dignidade dos membros.
P. O anúncio do Evangelho a todos os povos e a todos os âmbitos da vida humana é
missão especial dos cristãos leigos e leigas. Enviados por Cristo, em comunhão com os
ministros ordenados e as pessoas da vida consagrada, os cristãos leigos e leigas são
fermento. O fermento, quando misturado à massa, desaparece. No entanto, aquela massa
já não é mais a mesma. Guiados pelo Espírito Santo, com profetismo e paciência, na
comunhão da Igreja, abrem novos horizontes até que a massa toda fique fermentada.
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L. Motivados pelas orientações do Papa Francisco que convoca para uma “Igreja em
saída”, os cristãos leigos evangelizarão com ardor, dinamismo, ousadia, criatividade,
coragem e alegria. Não terão medo de se sujar com a lama da estrada. Antes, terão medo
de ficar fechados nas estruturas criadas.
P. Oração do dia
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

10º DIA
(Nome do Santo Padroeiro ou da Santa Padroeira da comunidade),
PROTETOR (ou Protetora) DAS FAMÍLIAS
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
L. Toda homenagem é fruto do carinho. Com (nome do Santo Padroeiro ou da Santa
Padroeira da comunidade) não poderia ser diferente. Celebramos nosso Padroeiro (ou
Padroeira) porque gostamos de sua vida, de sua coragem e de seu testemunho.
Celebramos (nome do Padroeiro ou da Padroeira da comunidade) para agradecermos
sua intercessão. A cada ano, porém, destacamos um aspecto de nossas vidas. Às vezes,
destacamos uma alegria. Outras vezes, destacamos uma preocupação. Este ano,
destacamos a FAMÍLIA, unindo alegrias e preocupações. De fato, a família é fonte de
alegria. Como é bom estar com a família! Como é bom ter o carinho dos familiares, o
sorriso, a compreensão e a ajuda dos que nos amam!
P. Que cada casa de nossa cidade se torne sempre um lugar sagrado. Um local em que o
amor seja exaltado a todo instante: ao esposo, à esposa, ao filho, à filha e a todos a
quem o lar se abrir. Não tememos abrir as portas de nossos corações e nossos lares, pois
sabemos em quem colocamos a nossa confiança (cf. 2Tm 1,12). Sabemos que isso não
nos isenta do sofrimento, pois Jesus mesmo disse que, no mundo, haveríamos de ter
aflições. (Jo 16,33). No entanto, o sofrimento vivido com Deus não leva ao desespero.
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A pessoa, mesmo enfrentando dificuldades, sente paz e suporta tudo, porque não está
sozinha. Ela é sustentada pela força de Deus.
L. Peçamos a intercessão de (nome do Santo Padroeiro ou da Santa Padroeira da
comunidade) a Deus por todos que passam por sofrimentos, desesperanças, frustrações e
que são seduzidos à tristeza, para que experimentem a força da paciência, do anuncio da
misericórdia e da alegria da esperança que vem de Deus.
P. Fazei, Senhor, por intercessão de (nome do Santo Padroeiro ou Santa Padroeira da
comunidade) que correspondamos à vocação à qual fomos chamados neste mundo. O
Espírito Santo fortaleça nossas virtudes e carismas e, assim, como (nome do Santo
Padroeiro ou Santa Padroeira da comunidade), tornar-nos luz para este mundo,
principalmente em meio às trevas.
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

11º DIA
(Nome do Santo Padroeiro ou Santa Padroeira da comunidade),
DISCÍPULO (ou discípula) DO AMOR
L. Breve história da vida do Santo Padroeiro (ou da Santa Padroeira) da comunidade.
P. Seguir Jesus Cristo é dar a vida, é sacrificar-se, é ser confrontado e desafiado pela
onda de desonestidade, infidelidade, consumismo, hedonismo, corrupção. É enfrentar os
maus desejos e as tentações que podem afastar do caminho da vida. Bem-aventurados os
que são perseguidos por causa de Jesus Cristo.
L. “Sabemos que o processo de Iniciação à Vida Cristã requer novas disposições
pastorais. São necessárias perseverança, docilidade à voz do Espírito, sensibilidade aos
sinais dos tempos, escolhas corajosas e paciência, pois se trata de um novo paradigma”
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P. Ó Deus, olhai com bondade os fieis que imploram a vossa misericórdia, para que,
confiando em vosso amor de Pai, irradiem por toda parte a vossa caridade. Por Cristo,
nosso Senhor.
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

12 º Dia
(Nome do Santo Padroeiro ou Santa Padroeira da comunidade)
FIEL A DEUS
L. Mesmo quando somos infieis, Deus permanece fiel (2Tm 2,13). (Nome do Padroeiro
ou da Santa Padroeira da comunidade) viveu esta realidade. Ele (ela) testemunhou a
fidelidade de Deus, do Deus que está sempre nos convidando para estarmos com Ele e
recebemos o Seu amor. Este convite é eterno. Deus nunca deixa de cuidar de nós. A
fidelidade de Deus é característica de Seu infinito amor, um amor que espera o filho ou
a filha de volta, ciente de que é na casa do Pai que a gente se sente feliz e
verdadeiramente tratado como filho.
P. A fraqueza da nossa natureza humana impede muitas vezes que a nossa fé seja
coerente; quer dizer, às vezes os nossos atos não estão conforme às exigências da fé.
Portanto, não basta crer, é preciso obedecer. Depois que o povo hebreu recebeu a Lei de
Deus por meio de Moisés, exclamou: “Tudo do que Iahweh falou, nós o faremos e
obedeceremos” (Ex 24,7). Esta era a vontade do povo; no entanto, sabemos que este
mesmo povo prevaricou, tantas vezes prestando culto aos deuses dos pagãos.
L. Como é grande o amor de Deus por nós! Como é grande o amor de Deus por você!
Lance-se em Deus e coloque no coração de Deus todas as suas fraquezas. E, ciente
delas, clame por Jesus. Ele virá, como veio a (nome do Santo Padroeiro ou da Santa
Padroeira da comunidade), para fortalecer com a Sua graça, com o Seu amor e com a
Sua força. Nunca se esqueça de que a nossa força, sem Jesus, é fraqueza; mas a nossa
fraqueza, com Deus, é força.
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P. Oração do dia
P. Glória a ti, Senhor, que perdoas as culpas e curas todas as enfermidades.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, misericordioso e piedoso, lento para a ira e grande no amor.
T. Eterna é a Tua misericórdia!
P. Glória a ti, Senhor, indulgente para com os teus filhos.
T. Eterna é a Tua misericórdia!




Evangelho do dia
Homilia
Preces espontâneas

Ao final: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

Bênção Final
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu hoje para homenagear (nome do Santo
Padroeiro ou da Santa Padroeira da comunidade), vos abençoe, vos proteja de todo
mal e vos confirme na sua paz.
T. Amém.
P. O Cristo Senhor, que manifestou em (nome do Santo Padroeiro ou da Santa
Padroeira da comunidade) a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu
Evangelho.
T. Amém.
P. O Espírito Santo, que em (nome do Santo Padroeiro ou Santa Padroeira da
comunidade), nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar
na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
Aspersão, se oportuno, e canto conhecido para o encerramento.
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CANTOS
1. PORQUE ELE VIVE
1-Deus enviou seu Filho amado
Para morrer no meu lugar.
Na cruz pagou por meus pecados,
Mas o sepulcro vazio está, porque Ele
vive.
Porque Ele vive, eu posso crer no
amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo
está.
2- Um dia eu vou cruzar os rios
E verei então um céu de luz.
E verei que lá, em plena glória,
Vitorioso, vive e reina o meu Jesus
2. ORAÇÃO DA FAMÍLIA
- Que nenhuma família comece em
qualquer de repente! Que nenhuma
família termine por falta de amor! Que
o casal seja um para o outro de corpo e
de mente e que nada no mundo separe
um casal sonhador. Que nenhuma
família se abrigue debaixo da ponte!
Que ninguém interfira no lar e na vida
dos dois. Que ninguém os obrigue a
viver sem nenhum horizonte. Que eles
vivam do ontem, no hoje e em função
de um depois.

- Que a família comece e termine
sabendo onde vai. E que o homem
carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor. E que os filhos
conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém!
Abençoa, Senhor, a minha também.
(bis)
- Que marido e mulher tenham força de
amar sem medida. Que ninguém vá
dormir sem pedir ou sem dar seu
perdão. Que as crianças aprendam no
colo o sentido da vida. Que a família
celebre a partilha do abraço e do pão.
Que marido e mulher não se traiam nem
traiam seus filhos. Que o ciúme não
mate a certeza do amor entre os dois.
Que no seu firmamento a estrela que
tem maior brilho seja firme esperança
de um céu aqui mesmo e depois.
3. A TI, MEU DEUS
1 - A Ti, meu Deus, elevo meu coração,
elevo as minhas mãos, meu olhar,
minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero
oferecer meus passos e meu viver, meus
caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me
abraçar e a tua bondade infinita me
perdoar. Vou ser o teu seguidor e te
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dar o meu coração. Eu quero sentir o
calor de tuas mãos.
2- A Ti, meu Deus, que és bom e que
tens amor ao pobre e ao sofredor, vou
servir e esperar. Em Ti, Senhor,
humildes se alegrarão, cantando nova
canção de esperança e de paz.
4. COMO SÃO BELOS OS PÉS
DOS MENSAGEIROS
1- Como são belos os pés do
mensageiro
Que anuncia a paz .
Como são belos os pés do
mensageiro
Que anuncia o Senhor.
Ele vive, Ele Reina, Ele é Deus e
Senhor.
Ele vive, Ele Reina, Ele é Deus e
Senhor.
2- O meu Senhor chegou com toda
glória, vivo Ele está, Ele está
Bem junto a nós, seu corpo santo a nos
tocar, e vivo eu sei, Ele está.

