
ENTRADA 

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, do 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 

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 a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois 

 

 

ATO PENITENCIAL 

Pelos pecados, erros passados 
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1. Pelos pecados, erros passados, 

por divisões na tua Igreja ó Jesus. 

 

Senhor piedade, Senhor piedade!  

Senhor piedade, piedade de nós! (Bis) 

 

2. Quem não te aceita, quem te rejeita,  

pode não crer por ver cristãos que vivem mal. 

 

Cristo piedade, Cristo piedade!  

Cristo piedade, piedade de nós! (Bis) 

 

3. Hoje se a vida é tão ferida,  

deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos! 

 

Senhor piedade, Senhor piedade!  

Senhor piedade, piedade de nós! (Bis) 



GLÓRIA 

GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS, 

PAZ NA TERRA A SEUS AMADOS! 

A VÓS LOUVAM, REI CELESTE, 

OS QUE FORAM LIBERTADOS! 

 

GLÓRIA A DEUS! GLÓRIA A DEUS! 

GLÓRIA AO NOSSO CRIADOR! (BIS) 

 

DEUS E PAI, NÓS VOS LOUVAMOS, 

ADORAMOS, BENDIZEMOS 

DAMOS GLÓRIA AO VOSSO NOME, 

VOSSOS DONS AGRADECEMOS! 

 

SENHOR NOSSO, JESUS CRISTO, 

UNIGÊNITO DO PAI 

VÓS DE DEUS, CORDEIRO SANTO, 

NOSSAS CULPAS PERDOAI 

 

VÓS, QUE ESTAIS JUNTO DO PAI, 

COMO NOSSO INTERCESSOR 

ACOLHEI NOSSOS PEDIDOS, 

ATENDEI NOSSO CLAMOR! 

 

VÓS SOMENTE SOIS O SANTO, 

O ALTÍSSIMO, O SENHOR 

COM O ESPÍRITO DIVINO, 

DE DEUS PAI NO ESPLENDOR! 



COMUNHÃO 1 

Todo aquele que comEEEr do meu corpo que é doAAdo, 

Todo aquele que bebEEEr do meu Sangue derrama-do, 

E crer nas minhas palAAvras, que são plenas de vi-da, 

Nunca mais sentirá fOOme, e nem sede em sua li-da! 

 

Eis que sou o pão da Vida, eis que sou o Pão do céu 

Faço-me vossa comida, eu sou mais que leiTE e mel! 

 

O meu Corpo e o meu SAAngue são sublimes alimEEntos, 

Do fraco, indigente é vigor, do faminto é o susten-to! 

Do aflito é consOOlo, do enfermo é a unção, 

do pequeno e excluÍÍdo, rocha viva e proteção! 

 

Eu sou o caminho, a vIIda, água viva e a verdAAde, 

Sou a paz e a luz do mUUndo, sou a própria liberda-de,  

Sou a Palavra do PAAi, que entre nós habitou, 

Para que vós habitEEis, na Trindade onde estou! 

 

Eu sou a Palavra vIIva, que sai da boca de DEEus,  

Sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus. 

Sou o rio, eu sou a pOOnte, sou a brisa que afa-ga,  

Sou a água, sou a fOOnte,, fogo que não se apa-ga! 

 

 

 



COMUNHÃO 2 

Das muitas coisas 

Do meu tempo de criança 

Guardo vivo na lembrança 

O aconchego de meu lar 

 

No fim da tarde 

Quando tudo se aquietava 

A família se ajuntava 

Lá no alpendre a conversar 

 

Meus pais não tinham 

Nem escola, nem dinheiro 

Todo dia, o ano inteiro 

Trabalhavam sem parar 

 

Faltava tudo 

Mas a gente nem ligava 

O importante não faltava 

Seu sorriso E seu olhar 

 

Eu tantas vezes 

Vi meu pai chegar cansado 

Mas aquilo era sagrado 

Um por um ele afagava 

 

 



E perguntava 

Quem fizera estrepolia 

E mamãe nos defendia 

Tudo aos poucos se ajeitava 

 

O sol se punha 

A viola alguém trazia 

Todo mundo então queria 

Ver papai cantar com a gente 

 

Desafinado 

Meio rouco e voz cansada 

Ele cantava mil toadas 

Seu olhar no sol poente 

 

Correu o tempo 

Hoje eu vejo a maravilha 

De se ter uma família 

Quando tantos não a tem 

 

Agora falam 

Do desquite e do divórcio 

O amor virou consórcio 

Compromisso de ninguém 

 

E há tantos filhos 

Que bem mais do que um palácio 



Gostariam de um abraço 

E do carinho entre seus pais 

 

Se os pais amassem 

O divórcio não viria 

Chamam a isso de utopia 

Eu a isso chamo paz 

 

ENTRADA DA SAGRADA FAMÍLIA 

Dos presentes que o Senhor já te deu 

Tua família é 

Um dos mais importantes tesouros 

Plano do amor de Deus 

E por mais que difícil estiver 

Nem penses em desistir 

Não abandones 

A tua família precisa de ti 

 

Crê na força do amor 

Que tudo pode mudar 

Ama a tua família 

O amor vencerá 

 

Como foi feliz 

A santa família de Nazaré 

A tua também será se tiveres fé 

 



Jesus, Maria e José 

Minha família vossa é! 

Jesus, Maria e José 

Minha família vossa é! 

 

Abençoai a minha casa 

Cuidai bem dela pra mim 

Vou amar minha família até o fim 

 

CONSAGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Consagração à Nossa Senhora 

 

FINAL 

Sagrada Família de Nazaré, 

Maria, Jesus e José, 

modelo perfeito de doação, 

ajude as famílias em sua missão. 

 

1. A minha missão é gerar nova vida, 

viver o perdão e amar sem medida, 

partilhar a vida e repartir o pão: 

um par de alianças num só coração. 

 

2. Do ventre materno por amor nasci, 

nos braços paternos andei e cresci, 

no beijo e abraços e no aperto de mão 

revivo a origem da minha missão. 



 

3. Família é festa, comunhão e amor, 

imagem humana de Deus criador: 

recriando a vida e vivendo a paixão, 

unida pra sempre na mesma missão. 

 

4. Há vidas morrendo antes de nascer! 

Mulheres e homens precisam saber 

brincar de criança, de jovem e velho, 

servindo à vida, à Luz do Evangelho. 

 

5. Família é a fonte da fraternidade, 

é porta aberta ao amor de verdade. 

No berço da vida se aprende a lição: 

amores de todos na mesma missão! 

 

6. Ao pai que a vida por amor me deu, 

à mãe que em dores já me concebeu, 

ao filho que trago no meu coração 

oferto contente a minha oração. 

 

EXTRAS E MOMENTO ORANTE 

VOCACIONAL 

Cristo nos salva por amor 

E nos envia para amar 

Todo aquele que escuta sua palavra 

possuirá a vida eterna (bis) 



ILUMINA - PE ZEZINHO 

Minha prece de pai 

É que meus filhos sejam felizes. 

Minha prece de mãe 

É que meus filhos vivam em paz. 

Que eles achem os seus caminhos! 

Amem e sejam amados! 

Vivam iluminados! 

 

Nossa prece de filhos 

É prece de quem agradece. 

Nossa prece é de filhos que sentem 

Orgulho dos pais. 

Que eles trilhem os teus caminhos! 

Louvem e sejam louvados! 

Sejam recompensados! 

 

Ilumina, ilumina 

Nossos pais, nossos filhos e filhas! 

Ilumina, ilumina 

Cada passo das nossas famílias! 

 

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! 

 

Nossa prece, ó Senhor, 

É também pelos nossos vizinhos, 

Por quem vive e trabalha e caminha, 

Conosco, Senhor. 

Que eles achem os seus caminhos! 

Amem e sejam amados! 

Vivam iluminados! 

 

É BOM TER FAMÍLIA 

1. É no campo da vida que se esconde o tesouro. 

Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. 

É presente de Deus, é o céu já aqui, 

O amor mora ali e se chama família. 

 

Como é bom ter a minha família, como é bom! 

Vale a pena vender tudo o mais para poder comprar. 

Esse campo que esconde o tesouro, que é puro dom, 

É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. 

 

2. Até mesmo o céu desejou ser família 

Para que a família desejasse ser céu. 

Nela se faz a paz no ouvir, no falar, 

E na arte de amar, o amargor vira mel. 

 



3. Na família a mentira não se dá por verdade,/ 

e a fidelidade sabe o preço da cruz,/ 

porque lá há amor, há renúncia e perdão,/ 

há também oração e o chefe é Jesus. 

 

4. Surgem falsos brilhantes enganando a família, 

tão sutil armadilha de um doce saber/ 

a riqueza maior é de Deus a presença/ 

na saúde ou doença, na alegria e na dor. 

 

TUA FAMÍLIA VOLTA PRA ELA 

Percebe e entende que os melhores amigos 

São aqueles que estão em casa esperando por ti 

Acredita nos momentos mais difíceis da vida 

Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar 

E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar 

Pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar 

 

Tua família, volta pra ela 

Tua família te ama e te espera 

Para ao teu lado sempre estar 

Tua família, volta pra ela 

Tua família te ama e te espera 

Para ao teu lado sempre estar... Tua família 

 

Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho 

Mas em casa, alguém feliz te espera pra te amar 



Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão 

Que um desejo engane teu coração, só Deus não é ilusão 

E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar 

Pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar 

 

Tua família, volta pra ela 

Tua família te ama e te espera 

Para ao teu lado sempre estar 

Tua família, volta pra ela 

Tua família te ama e te espera 

Para ao teu lado sempre estar... Tua família 

Tua família... Nossa família 


