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1. AS FAMÍLIAS CELEBRAM AO SENHOR
“Celebrai com júbilo ao Senhor”
(*) Salmo 135
Música Especial Serviremos a Deus
(*) Oração
Cântico Bendito Serás

2. AS FAMÍLIAS SERVEM AO SENHOR
“Servi ao Senhor com alegria, 
apresentai-vos diante dele com cântico”

Dirigente - Maridos, amai vossas esposas 
e não as trateis com amargura. (Cl 3.19)

Maridos - “A Excelência do Amor” (Hino 
178)
Qual adorno desta vida? É o amor, é o 
amor!
Alegria é concedida pelo amor, pelo 
amor.
É benigno, é paciente, um caminho 
excelente!
Ao segui-lo sempre vence numa vida de 
amor.

Dirigente - Esposas, sede submissas aos 
próprios maridos, como convém no 
Senhor. (Cl 3.18)

Esposas - “Um vaso de bênção” (Hino 221)
Quero ser um vaso de bênção, sim um 
vaso de bênção real.
Uma vida de fé e pureza, revestida de 
amor divinal.
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso 
que leve a mensagem de amor!

Eis-me submissa. E ao teu serviço eu me 
consagro, bendito Senhor!

Dirigente - Filhos, obedecei a vossos pais 
no Senhor, pois isto é justo. Honra a 
teu pai e tua mãe... para que te vá bem 
e sejas de longa vida sobre a terra. (Ef 
6.1-3)

Filhos - “Vontade Soberana” (Hino 218)
Tua vontade faze, ó Senhor! Eu sou 
feitura, Tu és o autor.
Molda e refaze todo o meu ser segundo 
as normas do teu querer.
Tua vontade boa e sem par, quero na 
vida realizar.
Vive e triunfa, domina, enfim, reina 
supremo, meu Deus, em mim!

Dirigente - Pais, não irriteis os vossos filhos, 
para que não fiquem desanimados. (Cl 
3.21)

Pais - “Amparo Divino” (Hino 153)
Com tua mão segura bem a minha, pois 
eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um 
passo, sem teu amparo, Cristo, meu 
Senhor!
Com tua mão segura bem a minha e 
meu caminho alegre seguirei!
Quando o problema surge bem difícil, 
teu rosto vendo nada temerei.

Dirigente - Vovôs e sogros sejam 
respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no 
amor e na constância. Vovós e sogras, 
semelhantemente, sejam sérias em seu 
proceder..., mestras do bem. (Tt 2.2,3)



Avôs, avós, sogros e sogras - “Vida 
Santificada” (Hino 131)
Para ser mais sábio, tempo hei de 
buscar,
A sós com meu Mestre, mui frequente 
estar.
Ser calmo e paciente em todo lugar.
Ter a sua graça para aconselhar.

Dirigente - Tendo purificado as vossas 
almas, pela vossa obediência à verdade, 
tendo em vista o amor fraternal... 
genros, noras, netos e netas, amai-
vos de coração uns aos outros 
ardentemente. (1 Pe 1.22). Quanto aos 
moços, de igual modo, em todas as 
coisas, sejam criteriosos. (Tt 2.6).

Genros, noras, netos e netas - “Minha 
Oração” (Hino 121)
Mais prudência dá-me, mais paz, meu 
Senhor,
Mais firmeza em Cristo, mais forças na 
dor.
Mais capaz me torna para ajudar,
Mais humilde filho, mais pronto em 
amar.
Cântico Ele vem pra te salvar

CONFISSÃO DE PECADOS DA FAMÍLIA
Dirigente - Senhor, nosso coração está 

dorido!
Congregação - Criaste a família tão 

bela, com tantas oportunidades, mas 
reconhecemos que nem sempre temos 
correspondido aos Teus planos para 
nós.

Dirigente - Temos que confessar, Senhor, 
que as famílias nem sempre tem sido 
uma bênção.

Congregação - Confessamos quantas 
deturpações existem da verdadeira 
família.

Dirigente - Quantas famílias se formam 
sem por Ti serem consentidas.

Congregação - Quantos lares se desfazem, 
porque não pedem a Tua ajuda e não 
andamos em Teus caminhos santos.

Dirigente - Reconhecemos, Senhor, e 
confessamos: quanta falta de amor 
existe em nossos lares, quantos pais 

que não amam seus filhos e quantos 
filhos que não respeitam seus pais.

Congregação - Ó Pai, perdoa. Perdoa os 
maus pais, as mães desumanas, os filhos 
ingratos e maus.

Dirigente - Perdoa as famílias sem amor, 
sem união, perdoa as famílias que não 
te dão lugar.

Congregação - Perdoa-nos, ó Pai, que 
tantas vezes temos sentido as Tuas 
providências em nossos lares e nem 
sempre somos reconhecedores.

Dirigente - Perdoa, ó Deus, os lares onde 
os filhos não são educados nos Teus 
ensinamentos, onde enfim, nem sempre 
os filhos e pais reconhecem que Tu és o 
organizador da família.

Congregação - Senhor, se o nosso lar está 
em alguma dessas condições, perdoa-
nos. Amém!
(*) Oração em família
Música Especial Com Amor No Lar

3. AS FAMÍLIAS PERTENCEM AO SENHOR
“Sabei que o Senhor é Deus; foi Ele 
quem nos fez e dele somos; somos o 
seu povo e rebanho do seu pastoreio. ”

DEDICAÇÃO DA FAMÍLIA
Dirigente - Bem-aventurada é a família 

edificada em Cristo, Servo e Senhor,
Congregação - Porque ela será uma 

comunidade fundada no amor e no 
serviço.

Dirigente - Bem-aventurada é a família em 
que cada membro busca fraternalmente 
o interesse do outro,

Congregação - Porque ela será uma 
comunhão destruidora do egoísmo.

Dirigente - Bem-aventurado é o lar que 
participa do sofrimento dos seus 
vizinhos e semelhantes, como seus 
próprios membros, 

Congregação - Porque nele está o 
testemunho de vida cristã.

Dirigente - Bem-aventurada é a família que 
estuda e planeja as suas decisões como 
parte de sua fidelidade ao Senhor,

Congregação - Porque nela serão 
fortalecidos os laços de solidariedade 



e de responsabilidade para com o 
próximo.

Dirigente - Bem-aventurado é o lar que 
busca na humildade da oração e no 
esforço do trabalho cotidiano a solução 
dos seus problemas comuns,

Congregação - Porque nele crescerá 
o poder e a coragem para todos os 
momentos.

Dirigente - Bem-aventurada é a família 
onde o espírito do perdão em Cristo 
determina novas oportunidades de vida 
para cada um de seus membros,

Congregação - Porque nela pode perdurar 
a confiança mútua e a saúde integral, 
assim como a compaixão para com o 
próximo em suas fraquezas. 

Dirigente - Bem-aventurada é a família 
que identifica qualquer pessoa como 
alvo do amor de Deus, em Jesus Cristo 
crucificado e ressuscitado, para salvar o 
que se havia perdido,

Congregação - Porque nela será fortalecida 
a responsabilidade de comunicar o 
evangelho como a suprema dádiva 
de Deus para uma vida humana - em 
relações de justiça e de amor.

Dirigente - Bem-aventurada é a família que 
não vive para si mesma,

Congregação - Porque ela será uma 
expressão viva do Corpo de Cristo, que 
é a Igreja.

Dirigente - Bem-aventurada é a família 
que busca em primeiro lugar o Reino de 
Deus e a Sua justiça,

Congregação - Porque dela a sociedade 
recebe o verdadeiro recurso para a sua 
luta contra as forças demoníacas do 
ódio, do egoísmo e das injustiças. 

4. AS FAMÍLIAS LOUVAM COM AÇÕES DE 
GRAÇAS

“Entrai por suas portas com ações de 
graça e nos seus átrios com hinos de 
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe 
o nome. ”
(*) Salmo 128
Dízimos e Ofertas
Cântico Família

PRECE PELOS LARES
Dirigente - Deus, dá-nos lares. Lares cujos 

pais desempenhem seu dever, com 
sacerdotal devoção. Lares cuja alegria 
tenha brilho de longo alcance. Lares 
que saibam conservar-se isentos da 
corrupção do mundo.

Todos - Deus, dá-nos lares. Lares cujas 
mães sejam rainhas do amor. Lares que 
eduquem os filhos no precioso temor de 
Jesus, o Divino Mestre. Lares que sejam 
uma razão constante da juventude que 
neles cresce.

Dirigente - Deus, dá-nos lares. Lares cujos 
filhos tornem luminosas as horas de sua 
vida. Lares cujos filhos desabrochem e 
floresçam como lindas e perfumadas 
flores. Lares que sejam um aconchego 
de luz e doce e santificado retiro.

Todos - Deus, dá-nos lares. Lares onde 
a Bíblia, o Livro Santo, seja amado, 
ensinado e vivido. Lares com o espírito 
de Cristo no pensamento da família. 
Lares contagiados com uma semelhança 
do céu.

GRATIDÃO DOS FILHOS
Nós te agradecemos, Senhor, pela honra 
de estarmos aqui neste dia com nossos 
pais, e dizer-lhes quanto os amamos; 
por aqueles que depois de ti, Senhor, 
são a dádiva mais preciosa de Deus 
aos homens; pela segurança e fé em ti, 
que eles nos inspiram; pelos conselhos 
firmes e sábios que nos dão, e por 
serem alegres, corajosos e exemplares; 
porque foram eles que nos ensinaram 
a mudar os primeiros passos e nos 
ampararam em seus braços; porque 
em Ti é que eles buscam sabedoria para 
transmitir a nós, seus filhos; pelo amor 
que nos devotam, sem interesses, e em 
quaisquer circunstâncias; pela alegria 
que eles infundem em nosso coração, e 
pelos beijos com que suavizam nossas 
dores; porque, abaixo da influência 
divina, não há outra influência mais 
poderosa para a formação do caráter 
do que aquela recebida dos nossos pais; 
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porque eles nos tem ensinado a te amar 
e a reconhecer-te como nosso Salvador 
e Senhor. Toda nossa gratidão é feita 
em nome de Jesus. Amém.

5. AS FAMÍLIAS E SUAS GERAÇÕES 
CONFIAM NO SENHOR

“Porque o Senhor é bom, a sua 
misericórdia dura para sempre, e de 
geração em geração a sua fidelidade. ”

RENOVAÇÃO DOS VOTOS 
MATRIMONIAIS

Oficiante - Irmãos, alegrem-se os nossos 
corações no dia de hoje, porque estamos 
diante destes casais que, unidos pelos 
laços do matrimônio há algum tempo, 
prestaram juramento solene diante das 
autoridades, que viveriam no estado do 
matrimônio, reconhecendo os deveres 
e privilégios de cada um e respeitando-
se mutuamente, e tudo fariam para a 
felicidade de ambos e para a grandeza do 
lar.  Passado este tempo, eis-nos diante 
de Deus agradecidos pelas experiências 
positivas e também enriquecidos 
pelas experiências menos agradáveis 
ocorridas nestes anos, que serviram 
para fortalecer os laços de amor que os 
uniu até hoje. Agradecemos esta grande 
bênção de Deus, e reverentemente, 
diante do Senhor, elevamos a nossa 
prece de gratidão.

Casais - Eterno Deus, Criador e Conservador 
de todo gênero humano, doador de toda 
graça espiritual e autor da Vida Eterna, 
renova a tua bênção sobre nós que aqui 
nos encontramos, agradecidos pela vida 
em comum. Nós te agradecemos pelas 
vitórias e também pelos momentos 
difíceis por que passamos. Aceita nossos 
agradecimentos por podermos estar 
aqui nesta hora, renovando nossos 
votos de fidelidade e amor. Amém.

Oficiante - Que o Deus de paz e de amor 
continue ao seu lado, unindo-os cada vez 
mais um ao outro, para que sejam uma 
bênção para a Igreja, motivo de alegria 
para os seus queridos e inspiração para 
toda a comunidade. 

Cônjuge - Reafirmo a minha aliança 
contigo, selada pelos laços do 
matrimônio, em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 
Música Especial Ninguém Explica Deus
(*) Josué 24.14-25
Gratidão pelas Famílias
(*) Bênção Apostólica
Cântico Corpo e Família

Pastorais

(*) Evite entrar ou sair nestes 
momentos. Estamos em oração ou 
leitura da Palavra.


