
 

 

 

 

 

ENC ONTRO DE APRESENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DAS FAMÍLIAS 
 

Este encontro é o primeiro passo do Projeto Viver a Palavra junto às famílias. É importante que ele seja 

bem preparado por uma equipe da paróquia composta pelo padre ou diácono, catequistas, agentes do 

Setor Família, equipe de liturgia e equipe de acolhida. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

A proposta é que ele seja realizado em um espaço da comunidade, que seja amplo e que esteja de 

acordo com os protocolos sanitários indicados pelas Secretarias Municipais de Saúde.  

Sempre que possível, aconteçam encontros descentralizados, nas comunidades urbanas e rurais da 

paróquia, para favorecer a participação das famílias e evitar grandes deslocamentos e aglomerações. 

São convidados a participar até dois membros adultos de cada família que possui crianças e 

adolescentes em idade de Catequese (8 aos 16 anos). Sejam preparados os insumos de higiene necessários, 

bem como os subsídios a serem entregues às famílias (folder com ficha de inscrição e material de apoio 

para o mês de março), um altar para a Palavra de Deus ladeado por velas, uma imagem ou estampa de 

São José. 

A paróquia poderá organizar o sistema de senhas para que não seja ultrapassada a capacidade limite 

do espaço, de acordo com os protocolos sanitários. Pedir aos participantes que levem consigo as chaves 

de suas casas e a Bíblia. 

 

1. ACOLHIDA 

Os participantes são recebidos pela equipe de acolhida, que faz a aferição da temperatura e os 

encaminham para o lugar adequado. Neste momento, a equipe de música pode cantar um repertório que 

faça referência à família (Oração pela família, É bom ter família, Ilumina as nossas famílias...).   

No horário marcado, o padre ou diácono ou catequista dirige aos presentes algumas palavras de 

acolhida, agradecendo a presença de cada um e desejando-lhes um bom encontro. 

 

2. MOMENTO ORANTE 

Em nome do Pai… (cantado ou rezado) 

Dirigente: Iniciando este nosso encontro, vamos pedir que a Luz do céu, a Luz da Palavra preencha nosso 

ser. Tendo à mão as chaves de nossas casas, peçamos que está mesma Luz ilumine nossas famílias. 

(Uma pessoa da equipe acende as velas do altar da Palavra enquanto outra traz de modo solene a Bíblia.) 

 

Canto: Deixa a Luz do céu entrar 

 

Texto Bíblico: Mt 1,18-25, fixando no v. 20: “não temas receber Maria EM TUA CASA”. 

 

Leitor 1: “Não temas receber Maria em tua casa”. Diante do novo, daquilo que não compreendemos, 

nosso primeiro impulso é afastar, deixar de lado. Com José aprendemos a confiar no novo de Deus que 



se manifesta de muitos modos. José acolheu Maria em sua casa. Muito simbólica para nós, como Igreja, é 

a figura da casa como lugar do encontro e da acolhida. Nas novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 

da Igreja no Brasil, a figura da casa assume papel muito importante. A Igreja deve ser casa sustentada por 

quatro pilares. O pilar da Palavra, o pilar do Pão, o pilar da Caridade e o pilar da Missão. Uma figura 

importante na casa é a porta. Porta esta que deve estar sempre aberta, pronta para acolher a todos que 

chegam, mas também para sair em missão.  

Leitor 2: Nestes tempos de pandemia, fortalecemos cada vez mais a figura da Igreja doméstica. Cada 

família e cada lar é uma pequena célula da Igreja. O que será que podemos encontrar atrás da porta de 

nossas casas? 

(Uma pessoa bem preparada declama o poema a seguir). 

 

Existem portas e portas… 

Portas que estão bem fechadas; portas que se abrem amplamente… 

Portas de segurança imperturbáveis; 

E portas frágeis, gastas pela passagem do tempo e das pessoas. 

 

Existem portas imponentes 

E modestas portas de serviço por onde passam os que trabalham. 

Há portas cheias de publicidade 

E outras enfeitadas com plantas 

 

Há portas desconhecidas, ante as quais nos sentimos perdidos 

Portas de todos os tipos, alturas, cores.... que abrigam uma infinidade de situações. 

E... há portas calorosas, com sabor de acolhida. 

 

“Olá!! Que bom que você veio!! Nós estamos te esperando!” 

 

Atrás de cada porta que nos recebe, há um pequeno mundo para ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar... 

De Francisco Butinhá, sacerdote jesuíta, fundador das Filhas de São José, recebemos o convite para passar 

por uma porta... Ele diz: “Entre em Nazaré! O que você vê? Como você imagina a porta de entrada da 

casa de Nazaré? Quem abre a porta para você?” 

 

Canto  

José não temeu agrura/ Maria foi sempre forte/ É Deus encontrou ternura/ E o povo uma nova sorte. 

Na Casa de Nazaré,/ um "sim" ecoou sereno./ Na Casa de Nazaré,/ Deus mesmo se fez Pequeno. 

 

Leitor 1: Nos evangelhos, após a morte de Jesus, vemos os relatos dos discípulos reunidos a portas 

trancadas por medo dos judeus. Jesus, o Ressuscitado, nestes episódios, faz-se presença no meio deles e 

comunica a eles sua paz. Por fim, aos discípulos é concedido a plenitude do Espírito Santo de Deus. Assim 

como os discípulos, hoje nos encontramos de portas trancadas por medo do vírus. Jesus, o Ressuscitado, 

também hoje se faz presente em nosso meio, em nossos lares em nossa casa. Certos da presença dele em 

nosso meio, convido a todos para abrir as portas do coração para acolher o novo do Espírito. 

Refrão cantado: Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar.  

 

 

 



3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO “VIVER A PALAVRA” 

Este momento deve ser bem preparado por alguém que tenha facilidade de comunicação e que, acima de 

tudo, tenha compreendido e abraçado o Projeto Viver a Palavra. O brilho nos olhos daquele que comunica 

faz toda diferença; é capaz de tocar as pessoas. 

O folder do Projeto é um bom roteiro para esta apresentação. 

Recomendamos não passar de 20 minutos. 

 

4. TESTEMUNHO 

Convidar uma família da comunidade que já faça a experiência de celebrar a Palavra de Deus com o 

auxílio do subsídio O Dia do Senhor em Família para dar um breve testemunho, de 5 a 7 minutos. 

 

5. ORIENTAÇÕES QUANTO ÀS INSCRIÇÕES 

Uma pessoa da coordenação explica aos participantes como será o processo de inscrição na paróquia. 

Orienta também sobre a entrega do folder com a ficha de inscrição e do roteiro de vivências para o mês 

de março, ao final do encontro.  

Seria recomendável que alguns catequistas estivessem disponíveis ao final para esclarecer dúvidas 

específicas. 

 

6. BÊNÇÃO DAS CHAVES E ORAÇÃO A SÃO JOSÉ 

Havendo a presença de um ministro ordenado, procede-se a bênção das chaves trazidas pelas famílias, 

que pode ser motivada por breves palavras. 

 

Oração de Bênção: Senhor Jesus Cristo, Vós que dissestes: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir 

a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele” (Ap 3, 20), dignai-vos + 

abençoar estas chaves que vossos filhos vos apresentam. Que seus lares sejam guardados pela vossa 

proteção e livres de todo mal. Que neles entrem os anjos, vossos mensageiros, para defender essas famílias 

dos furtos, roubos e de toda espécie de maldade e perigo. Sede refúgio para elas e companheiro de 

caminhada de todos os seus membros, até que tenham um feliz acolhimento na casa de vosso Pai. Vós 

que viveis e reinais para sempre. Amém. 

 

Dirigente: Encerrando este nosso encontro, vamos suplicar a intercessão de São José por todos nós e pelo 

bom desenvolvimento do Projeto “Viver a Palavra” em nossa paróquia. Que ele guarde nossas famílias e 

nossas casas e seja um exemplo a ser imitado por nós, sobretudo neste tempo de provação e que nos pede 

o compromisso de nos abrirmos às inspirações do Espírito Santo, a fim de que a Boa Nova do Reino 

continue sendo anunciada a todos e produza muitos frutos em nossos lares. Rezemos, juntos, a oração a 

São José composta pelo Papa Francisco, na ocasião da instituição do “Ano de São José”. 

 

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, Maria 

depositou a sua confiança; convosco, Cristo tornou-Se homem. Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai 

também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-

nos de todo o mal. Amém. 

 

Despedida e Canto Final 


