
ANO	JUBILAR	DIOCESANO	E	PAROQUIAL	

Visita	da	Capela	de	São	João	Batista	às	famílias

BÊNÇÃO	DA	FAMÍLIA	E	DA	CASA

PARÓQUIA	SÃO	JOÃO	BATISTA	–	ARACRUZ	–	DIOCESE	DE	COLATINA	–	ES

HINO	JUBILAR	DA	PARÓQUIA

(L	e	M	-	Reginaldo	Gasparini	de	Moraes)

2. 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 famıĺia celebre a partilha do abraço e do pão. Que 
marido e mulher não se traiam nem traiam seus �ilhos. Que o ciúme não mate 
a certeza do amor entre os dois. Que no seu �irmamento a estrela que tem 
maior brilho seja �irme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a 
famıĺia comece e termine...

1. Sob o olhar da Virgem da Penha, �irmaste neste solo tua história. Do 
labor dos teus amados �ilhos, germinou a semente, tua glória. De João 
Batista, o precursor, tens o dom da Boa Nova anunciar. Em teu seio 
jubilosos nós queremos, com gratidão celebrar. 
SETENTA ANOS DE VIDA, SETE DE� CADAS DE AMOR. SOMOS TAMBE� M 
TUA IGREJA, SOMOS TEUS FILHOS SENHOR.

3. Proteja a Igreja, as famıĺias hoje e sempre. Baluartes de nossa 
salvação! Teus pilares sejam nossa estrada. Ao teu Reino, teu coração. 
Que as comunidades se alegrem, numa só fé, no servir, na unidade. 
Ministros, leigos, sacerdotes...Igreja viva a construir fraternidade!

2. Bendita seja a Terra que te acolhe. Do altar da cruz nos vem a 
Salvação. Que teu povo seja sempre unido, Igreja em saıd́a e em missão. 
Que a Eucaristia seja alimento, fonte de vida e alento. Seja força em 
nossa jornada, alegria, amor e sustento.

“Eu	e	minha	casa	serviremos	ao	Senhor’’	
(Js	24,15)
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3. LEITURA	DA	PALAVRA	DE	DEUS

1.	ACOLHIDA
A. Irmãos e irmãs, vamos dirigir uma fervorosa oração a Cristo, que se dignou 
nascer da Virgem Maria e habitou entre nós, para que também se digne 
entrar sob este teto e abençoar com sua presença esta casa. Que o Senhor 
Jesus esteja aqui no meio de nós, alimente em nós a união, participe das 
alegrias e alivie as tristezas. E nós, guiados pelos ensinamentos de Cristo, 
cuidemos antes de tudo que esta casa seja a morada do amor, da paz, da 
alegria e da presença de Cristo. Alegres, cantemos. 

(Realizar	esta	celebração	de	bênção	das	famílias	e	das	casas	por	ocasião	da	visita	da	capelinha	peregrina	
de	São	João	Batista,	em	comemoração	ao	jubileu	dos	70	anos	da	transferência	e	instalação	da	sede	da	
paróquia	em	Aracruz.	Durante	a	permanência	da	capela	na	casa	pode-se	fazer	outras	celebrações,	à	
escolha	da	família	(reza	do	Terço,	o�ícios	divinos,	grupos	de	oração,	circulo	bíblico,	etc.)	Se	for	possível,	é	
importante	convidar	parentes	e	vizinhos	para	rezarem	juntos,	e	procurar	envolver	todos	os	membros	da	
família	nos	diversos	momentos	de	oração.	Aproveitem	para	celebrar	os	aniversários,	datas	importantes	
ou	acontecimentos	na	vida	das	famílias,	e	procurem	ir	aos	doentes,	aos	mais	afastados	ou	aos	que	mais	
necessitam	na	comunidade.	Sempre	iniciar	o	momento	celebrativo	com	um	refrão	ou	hino	orante).

T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

2.	CANTO	INICIAL	(à	escolha)

QUE TUA PALAVRA PRESERVE AS NOSSAS FAMI�LIAS, ORIENTE NOSSOS 
FILHOS, GUIE AS NOSSAS NAÇO� ES, BI�BLIA SAGRADA FONTE VIVA DE 
PARTILHA, INDICAÇA� O QUE NOS BRILHA, LUZ DOS NOSSOS CORAÇO� ES.

A. Em nome do Pai...	

(Fazer	uma	leitura	e	um	Evangelho	abaixo	ou	as	leituras	bíblicas	do	dia	(ler	na	Bíblia): Eclo 3,3-17 (O	
mandamento	de	honrar	os	pais); At 2,1-11	(A	vinda	do	Espírito	Santo	sobre	a	Igreja); Hb 11,8-19	(A	fé	de	
Sara,	Abraão	e	Isaac);	Cl 3,12-21	(A	vida	da	família	no	Senhor);	Sl	127;	Mt	3,13-17	(O	Batismo	de	Jesus);	
Mt 5,13-16 (O	Cristão	é	sal	e	luz); Mt 7,21.24-29 (A	casa	sobre	a	rocha);	Mt 11, 25-30 (Humildade	e	
mansidão);	Lc 10,1-11 (A	missão	dos	72); Mc 6,17-29 (O	martírio	de	São	Batista); Mc 16, 9-20 (Ide	e	
anunciai	 o	Evangelho); Lc	1,39-56	 (Visita	 de	 Isabel	 a	Maria); Lc 1,57-66.80 (O	nascimento	 de	 João	
Batista); Lc  2,22-40; Lc 2, 41-52 (Jesus	com	seus	pais);	Lc	4,16-20	(Anúncio	do	Ano	da	Graça);	Lc 10,38-
42 (Marta	e	Maria);	Lc 19,1-9 (Zaqueu	recebe	Jesus); Lc	22,14-20	(A	instituição	da	Eucaristia);	Jo 2,1-12	
(As	Bodas	de	Caná);	Jo 4,1-26 (A	Samaritana); Jo 15,1-17 (O	mandamento	do	amor).

A.	A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a 
luz do Espıŕito Santo estejam conosco.

A. Esta oração que fazemos, faz parte das comemorações do Ano Santo 
Jubilar da nossa Diocese e da nossa Paróquia. Quer signi�icar a presença de 
Cristo trazendo a paz e a alegria para todos nós. Deus é a fonte e origem de 
toda a bênção. Peçamos as bênçãos de Deus a todos os moradores desta casa 
e a esta residência. Vamos ouvir e acolher a Palavra do Senhor.

caminhar esperando por você, com a multidão esperando por você. A sua 
mão esperando por você, a acenar esperando por você, chamando vem 
esperando por você, de coração esperando por você.

24. E�  BONITA DEMAIS, E�  BONITA DEMAIS, A MA� O DE QUEM CONDUZ A 
BANDEIRA DA PAZ. (bis)
- E�  a paz verdadeira que vem da justiça irmão, é a paz da esperança que nasce 
de dentro do coração! (bis)

25. TOMADO PELA MA� O COM JESUS EU VOU, SIGO-O COMO OVELHA QUE 
ENCONTROU O PASTOR. TOMADO PELA MA� O COM JESUS EU VOU AONDE 
ELE FOR. (2x)
- Se Jesus me diz: “Amigo, deixa tudo e vem comigo, onde tudo é mais formoso 
e mais feliz”. Se Jesus me diz: “Amigo, deixa tudo e vem comigo, eu minha mão 
porei na sua e irei com ele”. 
- “Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo, onde o sol e as estrelas brilham 
mais. Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo, onde tudo é mais formoso e 
mais feliz”.

ABENÇOA, SENHOR, AS FAMI�LIAS, AME� M. ABENÇOA, SENHOR, A MINHA 
TAMBE� M. (bis)

2. A� s margens do rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria 
instaurar um Reino Novo! 

26. Um dia, na Galiléia um homem chamado João falava com ternura de amor 
aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia, a paz ele trazia. Fazei penitência 
sempre, sempre João dizia. 
VIVA JOA� O BATISTA! VIVA O PERCURSOR! PORQUE JOA� O BATISTA 
ANUNCIAVA O SALVADOR! (BIS)

27. Que nenhuma famıĺia comece em qualquer de repente. Que nenhuma 
famıĺia 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 
famıĺia se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém inter�ira 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 famıĺia 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 
�ilhos conheçam a força que brota do amor.
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Mãe - Senhor, todo edifıć io unido vós o transformais num templo santo; fazei 
que os residentes desta casa se transformem numa habitação do Espıŕito 
Santo. Nós vos pedimos. 

A. Invoquemos, com gratidão e alegria, o Filho de Deus, Senhor do Céu e da 
terra, que, fazendo-se homem, veio habitar entre nós e digamos:	Permanecei	
conosco,	Senhor!
Pai	- Senhor Jesus Cristo, que com Maria e José santi�icastes a vida de famıĺia, 
dignai-vos �icar conosco nesta casa para que vos sintamos nosso hóspede e 
vos adoremos como nosso Salvador. Nós vos pedimos.

Mãe	-	Minha prece de mãe é que meus �ilhos vivam em paz. 

6.	PRECES

(Se	necessário	e	oportuno,	fazer	uma	breve	partilha	da	Palavra,	e	cantar	um	hino	à	escolha.	Em	seguida,	
fazer	uma	das	opções	de	preces	abaixo).

	
Pai	-	Minha prece de pai é que meus �ilhos sejam felizes. 

Filhos	-	Nossa prece de �ilhos é prece de quem agradece, nossa prece é de 
�ilhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos, 
louvem e sejam louvados! Sejam recompensados!
Pai	-	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! 

A. “Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.” Com a con�iança 
e a liberdade de �ilhos muito amados, elevemos a Ele nossos pedidos, (cantando	
ou	rezando):

Mãe	- Nossa prece, ó Senhor é também para os nossos vizinhos. Por quem 
vive e trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos, 
amem e sejam amados! Vivam iluminados.

Todos	 -	 ILUMINA, ILUMINA NOSSOS PAIS, NOSSOS FILHOS E FILHAS! 
ILUMINA, ILUMINA CADA PASSOS DAS NOSSAS FAMI�LIAS!

Pai	e	Mãe	-	Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados! Vivam 
iluminados! 

OU

5.	PARTILHA	DA	PALAVRA

	4.	ACLAMAÇÃO	AO	EVANGELHO	(à	escolha)

- O�  Jesus não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha 
fraqueza e o meu coração... Vem ensina-me a viver a vida na tua presença, no 
amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união!

- Se parecer tua vida inútil caminhar, pensa que abres caminho: outros te 
seguirão!

20. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, 
não voltar atrás! Me puseste uma brasa no peito e uma �lecha na alma... E�  
difıć il agora viver sem lembrar-me de Ti!
TE AMAREI, SENHOR! (bis) EU SO�  ENCONTRO A PAZ E A ALEGRIA BEM 
PERTO DE TI! (bis)
- Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga 
esconder-me, ir longe de Ti. Mas tua força venceu e ao �inal eu �iquei 
seduzido: é difıć il agora viver sem saudade de Ti!

- Se pelo mundo, os homens sem conhecer-se vão, não negues nunca a tua 
mão a quem te encontrar.

21. Pelo Batismo recebi uma missão: vou trabalhar pelo reino do Senhor. Vou 
anunciar o Evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. 
Vou anunciar a Boa Nova de Jesus: como profeta recebi uma missão. Onde eu 
for serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem do cristão.
- O Evangelho não pode �icar parado: vou anunciá-lo esta é minha obrigação. 
A messe é grande e precisa de operários, vou cooperar na evangelização. Sou 
mensageiro enviado do Senhor, onde houver trevas irei levar a luz, também 
direi a todos que Deus é Pai, anunciando a mensagem de Jesus.

22. O SENHOR E�  REI, O SENHOR E�  MEU PASTOR E REI. (BIS)
- O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do in�inito. (bis)
- Está no céu, está no mar, na extensão do in�inito. (bis)

23. QUEM E�  QUE VAI? (bis) QUEM E�  QUE VAI NESTA BARCA DE JESUS? QUEM 
E�  QUE VAI?
- Tem muita gente esperando por você, a caminhar esperando por você, todos 
cantando esperando por você,, juntos com Jesus esperando por você,. E tem 
lugar esperando por você, para sentar esperando por você, a barca está 
esperando por você, para partir esperando por você.
- Jesus está esperando por você, com um sorriso esperando por você, a 

- Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. (bis)
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Mãe - Senhor Jesus Cristo que santi�icastes a vida de famıĺia junto com Maria 
e José, ensinai a todos os que moram nesta casa a pôr em prática, uns para 
com os outros, o amor, a fé e a doação de si mesmos, que fortalece a união e 
traz a paz. Nós vos pedimos.

Filhos - Senhor, nos ensinastes a construir a casa sobre pedra �irme; 
concedei que nossa famıĺia tenha vida modelada por vossas palavras e, 
afastada toda desunião, vos sirva, de alma e coração abertos. Nós vos 
pedimos.
Pai - Senhor, aceitastes, na alegria e na humildade, a hospitalidade dos 
amigos; fazei que todos os necessitados de amor, de perdão, de alimento e de 
vida encontrem, com nossa ajuda, a caridade e a misericórdia. Nós vos 
pedimos.

7.	BÊNÇÃO	DA	FAMÍLIA	E	DA	CASA	(onde	já	houve	a	bênção	em	celebração	anterior,	nesse	
momento	pode-se	cantar	um	hino	da	família	e	concluir	com	a	Oração	a	São	João	e	a	bênção		�inal).

ORAÇÃO	PELOS	FILHOS (onde	houver)		

A.	Na Bıb́lia a água está na origem da vida e sempre teve um simbolismo 
especial: Na Criação (Gn	1), no dilúvio (Gn	6) e na travessia do Mar Vermelho (Êx	
14); nas águas do Rio Jordão Jesus pediu a João Batista que o batizasse (Mc	1); 
Jesus mesmo se apresenta como fonte de água de Vida Eterna (Jo	4); envia seus 
discıṕ ulos para irem ensinar e batizar (Mt	28); lava os pés dos discıṕulos (Jo13); 

(Os	pais	estendem	a	mão	direita	sobre	os	�ilhos	e	fazem	a	oração	abaixo).

Pais: Senhor, queremos te louvar e agradecer pela vida dos nossos �ilhos. 
Eles representam para nós a manifestação do teu amor em nosso lar. E�  uma 
grande responsabilidade prepará-los para a vida, por isso, dá-nos sabedoria 
para educá-los bem. Que possamos amá-los, compreendê-los, ensinar-lhes o 
caminho certo. Dá-lhes saúde, inteligência, amor e tua proteção. Que o teu 
anjo esteja com eles em cada passo que derem. Que possamos ser para eles 
Pais amorosos, sinceros e amigos, que precisarem em qualquer fase de suas 
vidas. Entregamos nossos �ilhos em tuas mãos, Senhor, con�iantes que serão 
abençoados em tudo por ti. Amém.

Filhos	- Senhor, recompensai a todas as pessoas que ao longo destes anos de 
evangelização de nossa Paróquia, seguindo o exemplo de nosso padroeiro, 
foram e são sinais do vosso amor. Nós vos pedimos.

Todos	- Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me con�iou a 
piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. 
Amém.

A TUA TERNURA, SENHOR, VEM ME ABRAÇAR! E A TUA BONDADE INFINITA 
ME PERDOAR! VOU SER O TEU SEGUIDOR E TE DAR O MEU CORAÇA� O. EU 
QUERO SENTIR O CALOR DE TUAS MA� OS.

- Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra 
salvar. Na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim 
puri�icar.

- A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobres e ao sofredor, vou 
servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão. Cantando a nova 
canção de esperança e de paz.

- A Palavra de Deus escutai: no Evangelho Jesus vai falar: “A justiça do Reino 
do Pai procurai em primeiro lugar!”

ENTA� O MINHA ALMA CANTA A TI SENHOR. QUA� O GRANDE E� S TU� ! QUA� O 
GRANDE E� S TU� ! (BIS)

18. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno que louva o Pai por 
revelar seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar, 
que deu a vida para nos salvar.

- Mesmo que digam os homens: "Nada pode mudar!" Luta por um mundo 
novo de unidade e paz.

- Quando a vagar nas matas e �lorestas, o passaredo alegre ouço a cantar. 
Olhando os montes, vales e Campinas, em tudo vejo o teu poder sem par.

JESUS MANDA TEU ESPI�RITO PARA TRANSFORMAR MEU CORAÇA� O. (bis)

16. 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.

17. Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado, �ico a pensar nas obras de 
tuas mãos. No céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a 
criação. 

- Lava, puri�ica e restaura-me de novo, será o nosso Deus e nós seremos o seu 
povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espıŕito de Deus, nosso Senhor.

O�  VEM CONOSCO, VEM CAMINHAR, SANTA MARIA, VEM! (bis)

15. BENDITA (3X) A PALAVRA DO SENHOR! BENDITO (3X) QUEM A VIVE 
COM AMOR.

19. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho Santa 
Maria vai.

03 08



A. O�  Pai, vos agradecemos porque visitai a nossa casa. Que os Santos Anjos 
venham e nos guardem em paz, e que a Vossa bênção �ique sempre conosco. 
Senhor Jesus Cristo, ordenastes aos Santos Apóstolos que implorassem a paz 

Refrão: ESTA FAMI�LIA SERA�  ABENÇOADA, POIS O SENHOR VAI DERRAMAR 
O SEU AMOR. (bis) DERRAMA O�  SENHOR, DERRAMA O�  SENHOR, DERRAMA 
SOBRE ELA O SEU AMOR. (bis)

A. Que Maria, como mãe carinhosa, nos cubra com seu manto e sempre nos 
leve até Jesus:	Ave	Maria	ou	Salve	Rainha...	Glória	ao	Pai...

do seu Coração aberto na Cruz jorra Sangue e A� gua (Jo	 19). No Batismo, na 
Missa e na vida é sempre sinal da graça de Deus. Peçamos que o Senhor nos 
puri�ique e nos abençoe.

A. Que esta água nos lembre o nosso batismo e o Cristo, que nos salvou por 
sua morte e ressurreição. Amém.

(Um	membro	da	família	asperge	com	água	benta	as	pessoas	e	os	cômodos	da	casa,	enquanto	se	canta:)

Oremos:		
A. Favorecei , Senhor Jesus, os vossos �ilhos que pedem com humildade vossa 
bênção  para esta casa; sede refúgio para os que aqui moram, companheiro 
dos que saem, hóspede com os que entram, até o dia de terem, todos, feliz 
acolhimento na casa do vosso Pai. Vós que viveis e reinais para sempre. 
Amém.

8.	ORAÇÃO	FINAL	(prece	de	proteção	pela	família)

A. Como famıĺia reunida, de mãos dadas, vamos pedir ao Pai que não nos 
deixe faltar o pão, que nos ajude a perdoar e a fazer a vontade Dele: Pai	
Nosso...

ORAÇÃO	A	SÃO	JOÃO	BATISTA
São João Batista, sois a voz que clamava no deserto, dizendo: "Endireitai os 
caminhos do Senhor! Fazei penitência!" Rogai para que nos tornemos dignos 
do perdão daquele Jesus que anunciastes, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus. 
Eis aquele que tira o pecado do mundo". São João Batista, pregador da 
conversão, rogai por nós. São João Batista, precursor do Messias, rogai por 
nós. São João Batista, alegria do povo, rogai por nós são João Batista, protetor 
das famıĺias, rogai por nós. AME� M.
Refrão: VIVA JOA� O BATISTA! VIVA O PRECURSOR! PORQUE JOA� O BATISTA 
ANUNCIAVA O SALVADOR! (BIS)

FAMI�LIA, ARQUITETURA DIVINA. FAMI�LIA, UM PROJETO DE DEUS. (bis) 
- E�  igual uma constelação a vida em famıĺia, são como estrelas do céu, pais, 
�ilhos, irmãos. Iguais estrelas, sua luz, quanto mais unida, mais brilho vem 
desse amor, dessa união. 

10.	EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR! (2x)

- O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santi�icar. E�  preciso decidir, ser 
de Deus, não me enganar. A quem você quer servir? (4x)

- Vem Senhor abençoar a nossa famıĺia, vem Senhor forti�icar a nossa união, 
que não falte em nosso lar o pão de cada dia, que nunca falte a esperança, a 
paz, o perdão.

- Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão. Para o nosso bem, 
pra nos salvar. Pergunta hoje, então? A quem você quer servir? (4x)

- Se todas as mães em Maria, se acharem. E todos os pais, em José se 
espelharem. Se todos os �ilhos, em Cristo se olharem: serão mais famıĺia, 
quanto mais se amarem.

11. Quem poderá nos separar do amor de Deus?Nada nem ninguém poderá. 
Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará (2x)

- Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse 
pensar mais no meu Senhor, mas você �ica esquecido e por isso falta amor.

EU PROTEJO A MINHA FAMI�LIA, EU REZO POR ELA. A MAIOR VITO� RIA QUE 
PODEMOS CONQUISTAR E�  SER FAMI�LIA DO CE� U AQUI NA TERRA.
- Não vou desistir, nem desanima, a nossa aliança foi consagrada no altar (2x)

- Maria, Mãe santa e esposa exemplar. José, pai zeloso voltado a seu lar. Jesus, 
�ilho amado em missão de salvar: caminhos distintos, num só caminhar.

12.	ESTOU PENSANDO EM DEUS. ESTOU PENSANDO NO AMOR. (bis)

14. Buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça. E tudo o mais vos será 
acrescentado. Aleluia! Aleluia!

13.	OLHANDO A SAGRADA FAMI�LIA, JESUS, MARIA E JOSE�  SAIBAMOS FAZER 
A PARTILHA DOS GESTOS DE AMOR E DE FE� .

- Maria do “sim” e do amor doação. José operário a serviço do pão. Jesus 
ocupado com sua missão: três vidas distintas, num só coração.

- Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia e se as mães fossem 
Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré.

- Não só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que procede da boca de 
Deus. Aleluia! Aleluia!
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sobre todos os habitantes da casa que visitavam. Santi�icai esta casa pela 
nossa oração con�iante. Derramai sobre ela a vossa bênção e a vossa paz. 
Vossos Anjos a protejam e afastem todos os poderes do mal. Concedei, ainda, 
que todos os seus habitantes Vos agradem pelas suas obras virtuosas, a �im 
de que, chegada a sua hora, mereçam ser acolhidos na Vossa morada celeste. 
Assim, Vos suplicamos no amor e na luz do Espıŕito Santo, pelo Coração 
Imaculado da Virgem Maria e do Bem-Aventurado São José. Amém.

(Convidar	para	a	próxima	celebração	ou	evento	jubilar	na	comunidade	ou	na	paróquia	e	dá	algum	aviso,	
se	houver,	e	cantar	um	hino	à	escolha).

CANTOS

A.	Vamos nos despedir desejando a paz uns aos outros, enquanto cantamos: 
(à	escolha)

Sagrada Famıĺia de Nazaré: Jesus, Maria e José, nossa famıĺia vossa é!

Refrão: ESTA FAMI�LIA JA�  FOI ABENÇOADA, POIS O SENHOR JA�  DERRAMOU 
O SEU AMOR. (bis). LOUVADO SEJA MEU SENHOR, LOUVADO SEJA MEU 
SENHOR, LOUVADO SEJA PELO SEU IMENSO AMOR. (bis)

A. Abençoe-nos agora e sempre o Deus cheio de misericórdia e todo-
poderoso: Pai, e Filho e Espıŕito Santo. Amém.

T. Sagrada Famıĺia de Nazaré: Jesus, Maria e José, abençoai a nossa famıĺia!

9.	BÊNÇÃO		E	CANTO	FINAL
A. Que a paz de Cristo reine em nossos corações, a palavra de Cristo habite 
constantemente em nós, para que tudo o que �izermos em palavras e obras, o 
façamos em nome do Senhor. Amém.

1. ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR. ONDE REINA O AMOR, DEUS AI� 
ESTA� .

2. A NO� S DESCEI, DIVINA LUZ! (bis) EM NOSSAS ALMAS ACENDEI O AMOR, O 
AMOR DE JESUS! 

3. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma Tu a 
direção. Sim, oh vem, oh Santo Espıŕito os espaços preencher. Reverência à 
tua voz vamos fazer.
PODES REINAR, SENHOR JESUS, OH SIM! TEU PODER TEU POVO SENTIRA� . 
QUE BOM, SENHOR, SABER QUE ESTA� S PRESENTE AQUI. REINA, SENHOR, 
NESTE LUGAR.

- Nossos caminhos vem iluminar! Nossas idéias vem iluminar! Nossas 
angústias vem iluminar! As incertezas vem iluminar!
- Toda a Igreja vem iluminar! A nossa vida vem iluminar! Nossas famıĺias vem 
iluminar! Toda a terra vem iluminar!

5. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. 
Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina o seu jeito de amar. 

6. Celebremos co'alegria nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. 
E�  o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação.

4. VEM, ESPI�RITO SANTO, VEM, VEM ILUMINAR!

FORMAMOS A IGREJA VIVA QUE CAMINHA PARA O REINO DO SENHOR. 
VIVENDO EM COMUNIDADE, NO� S FAREMOS ESTE MUNDO SER MELHOR.

- Visita cada irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. 
Desfaz todas tristezas, incertezas, desamor, glori�ica o teu nome, oh meu 
Senhor.

MINHA LUZ E�  JESUS, E JESUS ME CONDUZ PELOS CAMINHOS DA PAZ.

- Jesus Cristo realiza a unidade e não quer que nós vivamos separados. Na 
união teremos forças pra vencer e ajudar o nosso irmão desamparado.

7. VIMOS TE LOUVAR EM TUA CASA, O�  SENHOR. SOMOS A FAMI�LIA QUE TEU 
FILHO CONGREGOU.
- Teu povo, tua famıĺia vêm hoje, com gratidão, louvar Teu nome santo, unidos 
na adoração.
- Cantamos a Tua graça, o Teu in�inito amor; a prece de nossas vidas, em casa 
já começou.
- Começa em nossa casa a vida em fraternidade. Possamos com Tua graça, 
vivê-la na liberdade.

- Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu 
caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.

8. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. 
Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar.

 

DEIXA A LUZ DO CE� U ENTRAR. (2X) ABRE BEM AS PORTAS DO TEU 
CORAÇA� O E DEIXA A LUZ DO CE� U ENTRAR.

9. Como é bonito viver em uma famıĺia, como é bonito viver a vida no amor: o 
pai, a mãe, os irmãos, a famıĺia; é um projeto de Deus Pai, o Criador. 

- Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. 
Oh! Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar.
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