
AMADOS E CHAMADOS POR DEUS

Semana de 10 a 16 de 

  Saudação
D: Estamos na Semana da Família, cuja abertura 
se deu no domingo, dia dos pais. Nesta semana 
rezamos e refletimos sobre a grandeza de ser 
família. A família tem a missão de ser no mundo a 
imagem do amor da Trindade Santa. É o amor que 
gera profunda comunhão de vida.

T: Em nome do Pai...

D: Que a graça de Senhor Jesus Cristo, o amor do 
Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 
conosco.

T: Amém, Senhor!

D: Somos amados e chamados por Deus. Ao 
chamado que Deus nos faz denominamos 
Vocação. No segundo domingo de agosto, Dia 
dos Pais, dentro do mês vocacional, celebramos 
também uma grande vocação: a vocação 
matrimonial, a consagração do amor para 
constituir família. A família é o fruto de um sim 
dado a Deus, e o cuidado da família comporta uma 
grande responsabilidade.

CANTO:Canto:
Eu mais a minha família serviremos ao Senhor 
/ Eu mais a minha família serviremos ao 
Senhor. / Feliz o lar que foi erguido / sobre a rocha 
do amor. / Feliz porque bem construído / no 
alicerce do Senhor.

Apresentação
A Diocese de Criciúma está disponibilizando o 
Roteiro de Oração em Família. Neste tempo de 
pandemia, por recomendação das autoridades 
de saúde pede-se que as pessoas fiquem em 
suas casas e em isolamento social. 
Considerando estas restrições a Igreja 
Diocesana incentiva a oração em família. Em 
torno da mesa a Família se reúne para ler, rezar 
e refletir a Palavra de Deus, onde buscamos na 
Palavra o alimento para a nossa fé e para a 
nossa vida. Nesta semana de 10 a 16 de Agosto 
continuaremos a rezar e refletir  o tema  do mês 
vocacional  2020 "Amados e chamados por 
Deus".

agosto de 2020

  Escuta da Palavra

Vamos ler o texto na Bíblia.

L: Ler da Bíblia Tobias 4, 5-11

D: 

preocupado com a educação de seus filhos. O 

centro da educação é o amor pelos filhos e o amor 

a Deus. Todo o capítulo 4 do livro de Tobias 

contém belos ensinamentos de um pai a seu filho. 

Vamos conhecer parte destes ensinamentos, 

lendo na Bíblia:Tobit, na Bíblia, é a imagem de um 

pai justo, preocupado com a educação de seus 

filhos. O centro da educação é o amor pelos filhos 

e o amor a Deus. Todo o capítulo 4 do livro de 

Tobias contém belos ensinamentos de um pai a 

seu filho. Vamos conhecer parte destes 

ensinamentos, lendo na Bíblia:

Tobit, na Bíblia, é a imagem de um pai justo, 

Para refletir: Depois de ter escutado o texto, 
destacar cada um dos ensinamentos ali contidos 
e, depois, conversar: o que o exemplo do pai 
Tobit nos ensina?

 Em Oração 

D: Estamos na Semana da Família que tem por 
tema: “Família: casa da Palavra”. A Palavra é a 
Revelação de Deus. A Palavra é o próprio Jesus 
Cristo. E o Salmista diz: “Se o Senhor não edificar 



a casa, em vão trabalham os que a edificam” (Sl 
127,1). Deus não pode ficar de fora de nossa 
família.

T: Ó Deus Pai, protege nosso lar. Ajuda-nos a 
ficarmos firmes em ti, no amor. Amém!

L1: O Papa Francisco, no documento que escreveu 
sobre o Amor na Família, lembra os pais sobre 
alguns cuidados em relação aos filhos. Diz que os 
pais devem orientar sempre os filhos e alertá-los 
para que saibam enfrentar os riscos e perigos, sem 
se deixar seduzir pelo mau exemplo.

T: Ó Deus Pai, carrega-nos com carinho, em 
todas as turbulências de nossa vida. Protege-
nos do mal e cobre-nos com tua graça. Amém!

L2: O papa pede que os pais ajudem os filhos a 
desenvolverem hábitos bons. Os filhos somente 
irão aprender a dizer “por favor”, “com licença”, 
“obrigado”, se virem os pais fazerem isso.

T: Ó Deus Pai, abre sempre nossos corações ao 
perdão, ao respeito e à gratidão e faze-nos viver 
na unidade e no amor. Amém!

L1: O Papa também diz que os pais devem levar os 
filhos a perceberem que as más ações têm 
consequências e que sempre devem reparar o mal 
causado aos outros.

T: Ó Deus Pai, faze-nos faróis de luz, exemplos 
de reconciliação, de paz e de alegria. Amém!

L2: Diante do consumismo desenfreado, é preciso 
educar os filhos para adiar alguma coisa, para 
saber esperar o momento oportuno. Não fazer 
assim é criar filhos que serão adultos prepotentes e 
intolerantes, adverte o papa.

T: Ó Deus Pai, obrigado pelo que temos, mesmo 
que às vezes gostaríamos de ter mais. Amém!

L2: A família, lembra o papa, deve ocupar o 
privilegiado lugar onde se ensina a perceber as 
razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo.

T: Ó Deus Pai, ajuda-nos a estender as mãos aos 
necessitados e a tocar seus corações pelo 
n o s s o  g e s t o  d e  b o n d a d e  e  a m o r  
misericordioso. Amém!

D: Com o coração agradecido a Deus pela 
família que temos e porque nos amamos, 
rezemos a oração que Jesus nos ensinou e 
saudemos nossa Mãe Santíssima, pedindo sua 
proteção:

T: Pai Nosso... Ave Maria...

D: Pedimos-te, Senhor, guarda, fortalece e 
abençoa nossa família fazendo-a feliz e santa 
em sua missão.

T: Amém!

D: Seja-nos dado sentir sempre e por toda 
parte a proteção de Nossa Senhora de quem 
ouviste o Sim de sua entrega.

T: Amém!

D: Por intercessão de Nossa Senhora e 
nossa Mãe, o Senhor nos abençoe e nos 
guarde:

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

Créditos: Subsídio cedido e adaptado da Diocese 
de Tubarão/SC

  Bênção

Avalie este roteiro: www.bit.ly/3g9je2g 


