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RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

SAUDAÇÃO
O Evangelho não separa homem e mulher, unidos em matrimónio, mas 
também não separa as crianças dos pais, porque não é bom que o 
homem esteja só; não é bom que a mulher esteja só; não é bom que 
o casal esteja só, não é bom que a família esteja só na sua vocação e 
missão. O Senhor quer-nos, unidos e reunidos, em casa, como Igreja. 
Em Ano da Família, Alegria do Amor, é bom redescobrir a beleza da 
vocação e a missão própria do casal cristão e da família cristã!
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Esposo fiel da Igreja: Senhor, misericórdia! 
TODOS: Senhor, misericórdia!
> Sacerdote da Nova Aliança: Cristo, misericórdia! 
TODOS: Cristo, misericórdia!
> Autor da nossa salvação: Senhor, misericórdia! 
TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé]

LEITURA DO EVANGELHO SEG. SÃO MARCOS [capítulo 10, versículos 2 a 16]

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à 
prova e perguntaram-Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mulher?». 
Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou Moisés?». Eles responderam: «Moisés 
permitiu que se passasse um certificado de divórcio, para se repudiar 
a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por causa da dureza do vosso coração 
que ele vos deixou essa lei. Mas, no princípio da criação, ‘Deus fê-los 
homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua 
esposa, e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são dois, mas 
uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». Em casa, 

os discípulos interrogaram-n’O de novo sobre este assunto. Jesus disse-
lhes então: «Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete 
adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar 
com outro, comete adultério». Apresentaram a Jesus umas crianças 
para que Ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao 
ver isto, indignou-Se e disse-lhes: «Deixai vir a Mim as criancinhas, não as 
estorveis: dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo: 
Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele». 
E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas.

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
Os fariseus fixam-se na legalidade. Jesus Cristo remete para a 
originalidade desejada e abençoada pelo Criador. Aplicar as leis pode 
ser do mais fácil e prático. Ponto final. O Mestre convida-nos a aprender 
com as crianças o que significa o amor de Deus. Os fariseus aproximam-
se «para O porem à prova»; Jesus Cristo aproxima-se das crianças para 
as acolher e abençoar, pois «dos que são como elas é o reino de Deus». 
Porque é que preferimos ser ‘fariseus’ em vez de sermos ‘crianças’? Por 
causa da dureza do nosso coração. Quando uma criança fica ferida, 
dizemos que é só um arranhão e vai passar rápido. Adultos, tendemos a 
fazer de qualquer ‘arranhão’ uma ferida aberta. 
Só o amor é capaz de curar todas as feridas. Só o amor é capaz de tornar 
autêntico aquilo que para muitos parece impossível: amar para toda a 
vida. A eternidade é o único prazo de validade admitido pelo amor.
Dêmos graças a Deus, porque nos deu a capacidade de amar e de ser 
amados. Dêmos graças a Deus, porque nos ama primeiro e nos ama 
sempre, sem condições e sem prazo de validade. Nada nos faz mais 
felizes nesta vida do que a partilha do amor. Um gesto de amor pode ser 
muito simples e pequeno; é, contudo, cheio de bênção e de eternidade.



vigésimo sétimo vigésimo sétimo 
domingodomingo
liturgia familiarliturgia familiar

acompanharacompanhar

O domingo da família! Jesus Cristo alerta para a 
«dureza do vosso coração». Em seguida, confirma 
a magnanimidade do amor que une o marido 
e a esposa, amor eterno, ao mesmo tempo que 
abençoa o fruto desse amor, as crianças.

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Pai Santo, estamos aqui, na tua presença, para te louvar e agradecer pelo 
grande dom da família. Mas queremos também confiar-te, em família, as 
preces do teu povo, dizendo: Acolhe a nossa oração!
 > Pelas famílias cristãs: para que possam viver e redescobrir a beleza e 
alegria do amor; e, como igrejas domésticas, sejam um sinal vivo do amor 
com que Cristo ama a Igreja, nós te pedimos: TODOS: Acolhe a nossa oração!

 > Pelas famílias feridas: para que sintam o apoio dos que governam, 
sejam acompanhadas pela Igreja; e, amparadas por ti, encontrem novos 
caminhos para crescer no amor, nós te pedimos: TODOS: Acolhe...

 > Pela nossa família: para que possamos viver a vocação à santidade; 
e sejamos sujeitos ativos da evangelização, ao serviço da vida, da 
reconciliação, da fraternidade e da paz, nós te pedimos: TODOS: Acolhe...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Acolhe a nossa oração!

Rezemos como Jesus Cristo nos ensinou: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Deus pensou em cada um, para que cada um pensasse no outro. E quis 
que fôssemos um do outro, um no outro, um para o outro. Este projeto 
de íntima comunhão de vida e amor, exige de ambos, marido e esposa, 
um coração aberto à visita da graça de Deus. Só essa graça pode curar 
feridas, tecer laços, fundir e infundir o amor fiel e fecundo nos corações. 
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor, neste Tempo da Criação, à volta desta mesa, alegramo-nos 
pelos dons mais simples da água, do pão e do vinho, das plantas, dos 
frutos e outros alimentos. Alimenta o nosso sonho e sustenta a nossa 
luta por um mundo melhor, por uma única família humana, por uma 
Casa Comum, onde ninguém se envergonhe dos seus irmãos, se sinta 
só ou a mais, mas em que todos tenham lugar à mesa. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

O domingo da família! A palavra de Deus recorda o fundamento 
familiar associado ao projeto divino: a criação do ser humano, 
homem e mulher, para que se unam e «sejam uma só carne». Canta 
a fecundidade conjugal e invoca a bênção divina: «O Senhor nos 
abençoe em toda a nossa vida». Jesus Cristo alerta para a «dureza do 
vosso coração». Em seguida, confirma a magnanimidade do amor 
que une o marido e a esposa, amor eterno, ao mesmo tempo que 
abençoa o fruto desse amor, as crianças, e exalta essa condição 
para «acolher o reino de Deus». Porque nos amou gratuitamente, 
«o Autor da salvação» não impõe algo impossível de viver, mas 
convida os seus ‘irmãos’ a segui-lo pelo caminho da fidelidade e da 
humildade.

[segunda parte do vídeo/audio]

As famílias, nas suas configurações plurais, vivem hoje mergulhadas 
em tantas situações de fragilidade, de sofrimento, tantas feridas, 
tantas cicatrizes, por causa da dureza dos nossos corações! A 
credibilidade do amor joga-se na capacidade de todos nos fazermos 
próximos. Não temos soluções imediatas. Podemos, isso sim, 
caminhar juntos, lado a lado, como irmãos, de modo a atenuar ou 
a superar as dificuldades do caminho. Abraçar e abençoar podem 
ser verbos decisivos para cuidar as feridas das relações familiares. 
Precisamos de aprender com o Mestre a ‘perder tempo’: Jesus Cristo 
perdia tempo para acolher e acompanhar, «para fazer amadurecer 
as consciências, para curar as feridas» (Papa Francisco). Onde há 
amor nascem gestos: acompanhar!

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 

Os filhos crescem com a fé e o amor dos pais; os 
pais crescem com a fé e o amor dos filhos. Todos 
crescemos na partilha da mesma fé, do mesmo 
Batismo, da mesma Palavra, do mesmo Pão da 
Vida, em família (como igreja doméstica) e em 
comunidade (paroquial). Deus não nos criou 
para a solidão, mas pata a comunhão. 
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