
Igreja Diocesana 
07 junho – Unidade Pastoral 

 

"O que vimos e ouvimos isso vos anunciamos."(1Jo 1,3) 

Igreja diocesana – trindade: oração dos fiéis e oração familiar 

 

 

ORAÇÃO FAMILIAR 

 

Sugerimos que a oração familiar seja previamente preparada, desde logo, na construção 

de um ambiente favorável à oração (por exemplo, uma vela, um crucifixo e uma Bíblia. 

Esta oração pode e deve ser enriquecida com cânticos. 

 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... 

 

Introdução  

 

A oração em família foi sempre um lugar e um tempo de graça e de esperança. Recorda-

nos o evangelho: “onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio 

deles” (Mt 18,20). Cada família cristã é um desses ́ templos’ reunidos em nome do Senhor 

Jesus Ressuscitado. Em cada casa, o Ressuscitado, como na manhã de Páscoa, atravessa 

as paredes e coloca-se no meio para lhes dar a paz e revelar a força da vida que supera o 

medo e a morte. Que esta oração familiar possa reforçar o sentido mais profundo da 

‘Igreja doméstica’ (LG 11, FC 21). 

 

Rezam todos juntos (ou em coros alternados): 

 

Troquemos o instante pelo eterno;  

Sigamos o caminho de Jesus.  

A primavera vem depois do inverno;  

A alegria virá depois da Cruz.  

 

Passa o tempo e, com ele, as nossas vidas;  

Tal como passa o bem, passa a desgraça.  

Passam todas as coisas conhecidas...  

Só o Nome de Deus é que não passa.  

 

Farei da fé, vivida cada dia,  

A luz interior que me conduz  

À luz de Deus, da paz e da alegria,  

À luz da glória eterna, à Luz da Luz. 

 

Pequena partilha 

 

Diante de Deus Trindade, cada membro da família pode escolher uma frase do hino e 

partilhar em voz alta. 

 

  



Escuta da Palavra de Deus - João 3,18-21  

 
18*Quem n’Ele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer 

no Filho Unigénito de Deus. 19E a condenação está nisto: a Luz veio ao mundo, e os 

homens preferiram as trevas à Luz, porque as suas obras eram más. 20De facto, quem 

pratica o mal odeia a Luz e não se aproxima da Luz para que as suas ações não sejam 

desmascaradas. 21Mas quem pratica a verdade aproxima-se da Luz, de modo a tornar-se 

claro que os seus atos são feitos segundo Deus. 
 
Iluminação da Palavra  

 

É tempo de iluminar a vida com a Luz da Palavra. Aqui sugerimos um momento alargado 

de partilha. Que trevas vou vivendo e sentindo? Como é que Jesus ilumina a minha vida? 

Que sinais de luz e de trevas encontro na sociedade e na comunidade cristã? Como sou 

testemunho e reflexo da Luz de Deus Trindade em mim?   

 

Este tempo deve incluir toda a família, inclusive as crianças. Sugerimos que haja uma 

vela e que vá passando de mão em mão, cada pessoa quando tem a vela faz a sua partilha.  

 

 

Jogral - Fica connosco, Senhor! 

 

Todos – Fica connosco, Senhor! 

Leitor 1 – Fica em cada um de nós e em todos os momentos da nossa vida. Unimos assim 

a nossa voz à voz dos discípulos de Emaús: «Fica connosco, porque anoitece». 

Todos - Fica connosco, Senhor! 

Leitor 2 – Fica connosco nas tristezas e nas alegrias, nas angústias e nas esperanças, 

porque sabemos que conTigo a vida ganha outro sentido. 

Todos - Fica connosco, Senhor! 

Leitor 3 – Fica nas noites duras da vida de muitos doentes, idosos, pobres, 

marginalizados... vítimas de violência doméstica, vítimas de abusos físicos, psicológicos 

e sexuais...  

Todos - Fica connosco, Senhor! 

Leitor 4 – Fica ao nosso lado, caminha connosco, partilha a nossa estada e faz-nos ver 

mais longe e mais fundo, porque só Tu nos podes curar das nossas cegueiras. 

Todos - Fica connosco, Senhor! 

Leitor 5 – Fica comigo nesta hora para que eu sinta a força da Tua presença, a alegria da 

Tua ressurreição e a esperança do teu Amor. 

 



Preces espontâneas 

 

Pai- Nosso 

 

Avé-Maria 

 

 

Oração final 

 

Deus nosso Pai,  

que por amor, enviaste ao mundo o Teu Filho Jesus Cristo,  

que passou fazendo o bem e curando as pessoas,  

ajuda-nos, neste momento difícil, que atravessa a humanidade 

e acolhe quantos buscam em Ti força, salvação e alívio. 

Livra-nos da doença e do medo; cura os doentes e conforta as suas famílias;  

dá sabedoria e fortaleza aos cientistas, aos médicos, enfermeiros, assistentes 

operacionais, trabalhadores de lares e instituições de Solidariedade Social... 

Protege-os a todos. 

Ilumina os nossos governantes, para que tomem as decisões mais oportunas. 

Enche o nosso coração de serenidade e confiança,  

de esperança e paz, neste momento de provação e livra-nos de todo o mal. 

Isto Te pedimos, ó Pai que, com o Filho e o Espírito Santo,  

vives connosco agora e para sempre. 

Nossa Senhora da Vida, Mãe da esperança, roga por nós. 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

 

 

Pequenas citações de apoio para a reflexão 

 

- A imagem da família como Igreja doméstica ‘surge’ no Vaticano II, na Lumen Gentium 11: 

«Na família, como numa igreja doméstica, devem os pais, pela palavra e pelo exemplo, ser para 

os filhos os primeiros arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um, especialmente a 

vocação sagrada». 

 

- Reafirma o Papa Francisco, na «família, ‘como numa igreja doméstica’, amadurece a primeira 

experiência eclesial da comunhão entre as pessoas, na qual, por graça, se reflete o mistério da 

Santíssima Trindade. ‘É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor 

fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e sobretudo o culto divino, pela oração e pelo 

oferecimento da própria vida’ (CIC 1657)» (AL 86). 

 

- Hoje nós podemos dizer que «A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela 

vida de todas as igrejas domésticas. Assim, ‘em virtude do sacramento do matrimónio, cada 

família torna-se, para todos os efeitos, um bem para a Igreja. Nesta perspetiva, será certamente 

um dom precioso, para o momento atual da Igreja, considerar também a reciprocidade entre 

família e Igreja: a Igreja é um bem para a família, a família é um bem para a Igreja. A 

salvaguarda deste dom sacramental do Senhor compete não só à família individual, mas a toda a 

comunidade cristã’» (AL 87). 

 

- Por tudo isto, «a família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja 

doméstica e uma célula viva para transformar o mundo» (AL 324).  

 


