
 

Rezamos pelo nosso pai, para que guarde com amor e coragem a nossa 

família: 

Ave-Maria 

 

Rezemos por todos os doentes, de modo especial os que sofrem com esta 

pandemia do Corona vírus. Lembremo-nos também dos mais idosos, 

frágeis e abandonados, que vivem na solidão. Para que se sintam amados 

por Deus e pelos todos nós. 

Ave-Maria 

 

Rezemos pelos médicos, enfermeiros e todos os que trabalham no 

cuidado dos doentes. Para que como bons samaritanos possam curar as 

feridas de todos. 

Ave-Maria 

 

Rezemos pelos todos os que correm riscos para irem trabalhar para 

sustentarem a sua família. Lembremo-nos também dos que trabalham no 

apoio social nas instituições e no voluntariado. 

Ave-Maria 

 

Concluímos a nossa oração confiando a Deus Pai o mundo inteiro, 

dizendo com as palavras de Jesus: 

Pai Nosso. 

 

S. José 

Rogai por nós 

 

Nossa Senhora da Saúde 

Rogai por nós. 

 

Que o Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida 

eterna. 

 

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

 

                        DIA DO PAI 2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                               BREVE MOMENTO DE ORAÇÃO 



MOMENTO DE ORAÇÃO EM FAMÍLIA 

 

Preparativos:  
Os mais pequeninos arranjam um copo e escrevem nele uma mensagem para 

o pai (com marcador, acetato pode ser no próprio copo; em alternativa, 

poderá ser escrita  numa faixa de papel que pode envolver o copo). 

Arranjam uma pequenina vela que colocam dentro do copo. 

Os mais crescidos usarão a sua criatividade para uma prenda pessoal 

(desenho, pintura, carta...) 

Procurem uma imagem de S. José ou da Sagrada Família (por exemplo do 

presépio) 

À hora marcada (pode ser antes da refeição) reúne.se a família e colocam a 

imagem sobre um pano e colocam os copos iluminados e outras prendas. 

Um dos membros da Família preside (P) 

 
CELEBRAÇÃO 

 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

 

P. Louvemos a Santíssima Trindade: 

Todos: Glória a O Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

 

Leitor:  
São José é o modelo de todos os pais. Sempre dócil  a Deus, guardou, 

com amor e coragem, a sua família. Permaneceu ao lado de Maria, sua 

esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da 

vida, na ida a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes 

do parto; no momento dramático da fuga para o Egipto e na busca 

preocupada do filho no templo; e depois na vida quotidiana da casa de 

Nazaré, na carpintaria onde ensinou o ofício a Jesus.  
 

P. Confiamo-nos todos a São José: 

 

São José,  

homem do silêncio,  

da oração e da escuta da Palavra de Deus;  

homem do trabalho e da família;  

homem simples e humilde.  

Ensina-nos a viver na intimidade com Jesus e Maria  

e na entrega confiante ao Amor de Deus Pai. 
 

Nós Te confiamos o futuro das nossas famílias.  

Fortalece-as no amor e na esperança.  

Que em todas haja trabalho digno,  

casa e pão, harmonia e educação, alegria e paz,  

a exemplo da tua família de Nazaré. 

  

Pedimos-te, especialmente, por todos os Pais.  

Ajuda-os a imitar-Te para serem cara dia melhores.  

Com responsabilidade e afeto, sejam firmes, fortes e fiéis. 
 

Ampara e assiste os doentes e os que mais sofrem;  

Protege todos aqueles que não têm trabalho 

e que não conseguem sustentar  

dignamente os seus lares. 
 

São José, fiel guardião da Igreja,  

a quem Deus confiou os mistérios da salvação,  

inspira todos os cristãos a serem testemunhas fiéis do Evangelho,  

no coração do mundo que, dolorosamente, busca a fraternidade e a 

paz. Ámen. 

 

P. Rezemos também a Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, 5 Ave-marias: 

Na primeira, rezemos pelo nosso bispo que completa hoje 4 anos de 

ordenação. Que o Espírito Santo ilumine a sua missão de guiar a nossa 

Diocese: 

Ave-Maria 

 
 


