V.

ENVIO DA IMAGEM /Celebração

No decurso da Eucaristia dominical
Apresentamos um breve esquema possível para a celebração, que pode ser enriquecida com a
participação de crianças, jovens, namorados, casais ou famílias, religiosas... e valorização de
algum símbolo.
Ritos Iniciais e saudação do Presidente
Monição feita por uma casal:
ESPOSA: Hoje, a nossa comunidade, em nome do Arciprestado de ___________ , vai fazer o
envio da Imagem da Sagrada Família peregrina pela nossa diocese de Vila Real. Vamos entregála a uma delegação do Arciprestado de _______ a quem saudamos cordialmente. Sejam bemvindos!
ESPOSO: A visita da Sagrada Família foi uma graça para as nossas famílias e comunidades. Na
escola desta família aprende-se sempre a crescer no amor. Estamos certos que todos ficamos mais
enriquecidos, iluminados e comprometidos em construir verdadeiras comunidades de vida e de
amor. A sua passagem entre nós, acendeu na nossa terra uma centelha da luz divina. Não a
deixemos esmorecer. Alimentemo-la com fé e esperança.
Segue-se a liturgia de modo habitual.
No momento de Ação de Graças
Obrigado Senhor, porque a vossa Palavra aquece os nossos corações e ajuda-nos a reconhecer a
presença da salvação nas nossas vidas e também nas nossas famílias.
Obrigado Senhor, porque o Pão da Eucaristia nos dá força para imitar Maria, primeira imagem da
Igreja, discípula e missionária.
Obrigado Senhor porque a nossa diocese nos convida e ajuda a abrir as portas do nosso
coração aos vossos dons e aos anseios dos irmãos, segundo a vossa misericórdia.
Obrigado Senhor, pelo dom do Vosso Filho, confiado aos cuidados da família de Nazaré, para
crescer como homem fiel e anunciar que todos podem encontrar a salvação sentindo-se amados
como filhos.
É Jesus Cristo que nos mostra o caminho. Também nós somos chamados a segui-lo mesmo
quando as suas palavras nos surpreendem e questionam, como Maria e José, para assim podermos
ver, com mais profundidade, o significado da missão e da vocação que Ele confia a todas as
famílias para revelar o vosso rosto de amor e ternura.
Animados pelo seu Espírito, educados pela sua Palavra viva, unidos a todos os irmãos na fé,
cantemos os vossos louvores:
Cântico de louvor.
Antes da bênção, sugerimos uma palavra final, que pode ser:
Somos todos convidados a anunciar, com alegria, o Evangelho da Família.
Contemplando e imitando a Sagrada Família somos todos uma missão nesta terra.

A imagem é retirada, por um casal (família) do Arciprestado do lugar onde se encontra e é
entregue ao casal (família) do Arciprestado para onde será enviada.
A bênção pode ser a mesma da Vigília e a Imagem sai em procissão, durante o cântico final
acompanhada pelos casais (famílias) e pelo presidente.

