
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em família
09 a 15 de agosto

Pai/Mãe: Invoquemos a bênção do Senhor 
Deus sobre nossa casa e sobre nossa família.
Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!

Mãe/Pai: “Onde dois ou mais estiverem reunidos 
em meu nome, eu estarei no meio deles”. Jesus pro-
meteu e está aqui conosco.
Todos: Bendito seja Deus para sempre!

Filho: Na tradição israelita,a mulher é a res-
ponsável por acender a vela na casa.

(A mãe acende a vela e reza o versículo que segue).

Mãe: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8,12).

Preparar o ambiente: Imagem da  
Sagrada Família, Bíblia, Vela e água benta.

SEMANA NACIONAL 
DA FAMÍLIA 2020

Tema: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js, 24,15)
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CANTO: Minha luz é Jesus. E Jesus me conduz 
pelos caminhos da Paz.

Pai: A vós, Pai Santo, pedimos por nossa casa e 
nossa família.
Todos: Iluminai, Senhor, nossa família e nos-
sos caminhos.

SALMO 128 (127): 
1. Feliz quem teme o Senhor e anda em seus 
caminhos.
2. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás fe-
liz e satisfeito.
3. Tua esposa será como uma vinha fecunda 
no interior de tua casa; teus filhos, como bro-
tos de oliveira ao redor de tua mesa.
4. Assim será abençoado quem teme o Senhor.
5. De Sião o Senhor te abençoe! Possasver Jeru-
salém feliz todos os dias de tua vida.
6. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Is-
rael.

MEDITANDO O SALMO 128 COM O PAPA 
FRANCISCO (AMORIS LAETITIA):
Filhos: Cruzemos então com o Salmista o li-
miar desta casa serena, com a sua família sen-
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tada ao redor da mesa em dia de festa. No cen-
tro, encontramos o casal formado pelo pai e a 
mãe, com toda a sua história de amor. 

Mãe/Pai: Lá, dentro da casa onde o homem e a 
sua esposa estão sentados à mesa, aparecem 
os filhos que os acompanham “como brotos 
de oliveira” (Sl 128/127, 3), isto é, cheios de ener-
gia e vitalidade. 

Filhos: Se os pais são como que os alicerces da 
casa, os filhos constituem as “pedras vivas” da 
família (cf. 1Pd 2,5). Por isso, a família é o lugar 
em que os pais se tornam os primeiros mes-
tres da fé para seus filhos.

Mãe/Pai: Os filhos são chamados a receber e 
praticar o mandamento “honra teu pai e tua 
mãe” (Ex 20,12).

Filhos: Esboça-se uma casa que abriga no seu 
interior a presença de Deus, a oração comum 
e, por conseguinte, a bênção do Senhor. 

Mãe/Pai: O bem desta família, demonstra o 
Salmo, se expande a todo Israel. Transparece, 
desta forma, que na medida em que as famí-
lias vivem bem, toda a sociedade também es-
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tará bem. A bênção de uma família se trans-
forma em bênção coletiva. 

Filhos: Na realidade das famílias bíblicas, e 
das nossas famílias, o Papa aponta para a Sa-
grada Família de Nazaré, onde o próprio Deus, 
assumindo a nossa humanidade, veio ao nos-
so encontro.

BÊNÇÃO DA CASA (Conseguir água benta)

Leitor: Dignai-vos conceder-nos os bens mate-
riais e espirituais, necessários para nossa vida.

Todos: Dai-nos, Senhor, que vivamos em paz, 
em harmonia, na saúde, na fé e no amor.

Leitor: Afastai de nós, Senhor, a discórdia, a do-
ença, a violência por palavras e gestos. Colo-
cai em nosso coração a bondade, a mansidão, 
a compreensão, o perdão e o amor.

Todos: Que a vossa presença ilumine a vida e 
os caminhos de nossa família.

Leitor: Dignai-vos, Senhor, abençoar e santifi-
car nossa casa, nossa vida e nossa família.  Que 
o Senhor esteja em nosso meio, alimente em 



ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

nós a caridade fraterna, participe das alegrias 
e alivie as tristezas. Que o Senhor nos aben-
çoe! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém!

(Aspergir com água benta toda a casa cantando e 
rezando)

CANTO: 
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!

Pai Nosso...

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA 
(Rezar todos os dias em família)
Pai/Mãe: Jesus, Maria e José, em Vós contempla-
mos o esplendor do verdadeiro amor, e, con-
fiantes, a Vós nos consagramos.
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Filhos: Sagrada Família de Nazaré, tornai tam-
bém as nossas famílias lugares de comunhão 
e cenáculos de oração,autênticas escolas do 
Evangelho e pequenas igrejas domésticas.

Todos: Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais 
haja nas famílias episódios de violência, de fecha-
mento e divisão; e quem tiver sido ferido ou escan-
dalizado seja rapidamente consolado e curado.

Pai/Mãe: Sagrada Família de Nazaré, fazei que 
todos nos tornemos conscientes do caráter sa-
grado e inviolável da família, da sua beleza no 
projeto de Deus.

Todos: Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei 
a nossa súplica. Amém.

Leitor: O Senhor nos abençoe e nos guarde!

Todos: O Senhor nos mostre a sua face e se com-
padeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para 
nós e nos dê a paz. O Senhor esteja sempre co-
nosco e que nós estejamos sempre com Ele.

Leitor: O Senhor nos abençoe: Pai, Filho e Es-
pírito Santo. Amém!

Todos: E que esta bênção permaneça conosco 
para sempre. Amém!


