Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida
Que as famílias celebrem a partilha do abraço e do pão
Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos
Que o ciúme não marque 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
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

JUVENTUDE MARIANA VICENTINA

EDIFICA-TE NA
MISERICÓRDIA À
IMAGEM DE MARIA
Sagrada Família

Abençoa Senhor as famílias Amém
Abençoa Senhor a minha também
Abençoa Senhor as famílias Amém
Abençoa Senhor a minha também
Abençoa Senhor a minha também
Ritos Finais
C/. O Senhor nos abençoe, nos livr e de todo o mal e nos conduza
à vida eterna.
A/. Ámen
Cântico Final -
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Ritos Iniciais
C/. Em nome do Pai, do Filho e do Espír ito Santo.
A/. Ámen
Ou, no caso de ser um leigo a presidir à celebração:

Rezemos esta última Ave-Maria Sínodo da Família realizado no decorrer deste ano seja um caminho de aproximação entre a Igreja e as
famílias
Ave-Maria
Salve Rainha

C/. Deus, vinde em nosso auxílio.
A/. Senhor , socor r ei-nos e salvai-nos.

Consagração

C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.

Oração Final
Oração pela família (letra Padre Zezinho)

Cântico -

Que nenhuma família comete 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

Introdução
A família é reconhecida no povo de Deus como um bem inestimável, o
ambiente natural de crescimento da vida, uma escola de humanidade,
de amor e de esperança para a sociedade. Ela continua a ser um espaço
privilegiado no qual Cristo revela o mistério e a vocação do homem.
A família encontra-se objetivamente num momento muito difícil, com
realidades, histórias e sofrimentos complexos, que necessitam de um
olhar compassivo e compreensivo. É este olhar que permite que a Igreja acompanhe as famílias como são na realidade e a partir daqui anunciar o Evangelho da família segundo as suas necessidades específicas.
Nesta época festiva do Natal relembremos o papel da família na sociedade.
Cântico Primeiro Mistério—Sagrada Família de Nazaré e a educação para
o amor
A família de Nazaré é vista como modelo e exemplo para a família
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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 e o hoje 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
Abençoa Senhor as famílias Amém
Abençoa Senhor a minha também
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
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A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Quinto Mistério—A Igreja e as famílias
É necessário que a Igreja se ocupe das famílias que vivem situações de
crise e de stress; que a família seja acompanhada durante todo o ciclo
da vida. A qualidade das relações no âmbito da família deve ser uma
das preocupações cruciais da Igreja. O primeiro apoio vem de uma paróquia vivida como «família de famílias», identificada como o centro
principal de uma pastoral renovada, feita de acolhimento e de acompanhamento, vivido na misericórdia e na ternura
Rezemos este último mistério para que as famílias encontrem na igreja
o apoio que muitas vezes precisam
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Três Ave Marias
Rezemos esta primeira Ave-Maria que os pais transmitam ao seus filhos uma educação baseada em valores cristãos e morais
Ave-Maria
Rezemos a Maria para que a paz reine dentro das famílias cristãs
Ave-Maria
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cristã. O povo cristão olha para a família de Nazaré como exemplo de
relação de amor, como ponto de referência para cada realidade familiar
e como conforto na tribulação. A Igreja dirige-se à família de Nazaré
para confiar as famílias na sua realidade concreta de alegria, de esperança e de sofrimento.
A primeira experiência de amor e de relação é feita em família. Cada
criança deve viver numa casa onde reine a paz. As crianças devem poder sentir que Jesus está com elas e que nunca estão sozinhas.
A família é definida «escola de amor», «escola de comunhão», uma
«ginásio de relações», o lugar privilegiado no qual se aprende a construir relações significativas, que ajudem o desenvolvimento da pessoa
até à capacidade da doação de si.
Rezemos este primeiro mistério para que as nossas famílias saibam
seguir o exemplo da família de Nazaré.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Segundo Mistério— Diferença, reciprocidade e estilo de vida familiar
O papel dos pais, primeiros educadores na fé, é considerado essencial e
vital. Com frequência se evidencia o testemunho da sua fidelidade e,
em particular, da beleza da sua diferença; por vezes afirma-se simplesmente a importância dos papéis distintos de pai e mãe. Noutros casos,
é ressaltada a positividade da liberdade, da igualdade entre os cônjuges
e da sua reciprocidade, assim como a necessidade do envolvimento de
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ambos os pais tanto na educação dos filhos como nos trabalhos domésticos.
A família torna-se o lugar no qual os filhos crescem no respeito da vida, na formação da sua personalidade, atravessando todas as fases da
existência.
Rezemos este mistério para que os pais saibam ser um exemplo na fé
para os seus filhos.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Terceiro Mistério - Oração em família – igreja doméstica
É importante que a fé seja compartilhada e tornada explícita por parte
dos pais, começando pelo estilo de vida do casal na relação entre si e
com os filhos, mas também através da partilha do seu conhecimento e
consciência de Cristo, o qual deve estar no centro da família.
Neste contexto, torna-se imperativo falar da oração em família, como
igreja doméstica (cf. LG 11), a fim de alimentar uma verdadeira
«cultura familiar de oração».
Jesus Cristo deve ser evocado em família tanto pela oração pessoal,
como pela oração familiar, criando formas eficazes de transmitir a fé
as crianças. Para este desafio podemos servir-nos das sagradas escrituras, bem como a recitação do rosário.
Rezemos este mistério para que as nossas famílias tornem-se igrejas
domésticas e que vivam intensamente em espírito de oração.
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Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Quarto Mistério—Família e o amor
A família é muito importante para um desenvolvimento integral, tanto
a nível cognitivo, como afetivo que são decisivos para a estruturação
da pessoa. Por ser ambiente vital no qual a pessoa se forma, a família é
também fonte na qual adquirir a consciência de ser filhos de Deus, chamados por vocação ao amor.
A família confronta-se quotidianamente com muitas dificuldades e
provas. Ser uma família cristã não garante automaticamente a imunidade de crises até profundas, através das quais contudo a família se consolida, chegando assim a reconhecer a própria vocação originária no
desígnio de Deus, com o apoio da acção pastoral. A família é uma realidade já «dada» e garantida por Cristo, e deve ser «construída» todos
os dias ao mesmo tempo com paciência, compreensão e amor.
Rezemos este mistério para que as famílias ultrapassem as crises com
que se cruzam com um verdadeiro espírito de amor.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
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