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Departamento Nacional da Pastoral Familiar 
Semana da Vida 2022 – 8 a 15 de maio 

 
Celebração Mariana 

 
COM MARIA ACOLHEMOS A VIDA 

  
 O amor sempre dá vida. (AL 165) 

 
  

Cântico: O Povo de Deus Te aclama… 
 
 
Presidente: 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Deus caminha connosco e está sempre presente e atento às diferentes situações do Mundo. 
Tudo o que vai acontecendo ao Seu povo e está presente ao coração do nosso Deus.  
Assim, confiantes no infinito amor de Deus por todos e que sempre nos acompanha ao 
longo da História queremos dirigir – nos a Deus, pedindo a Maria, Sua Mãe e nossa Mãe, 
que reze connosco que seja sempre nossa companheira nos caminhos da vida: 
 
 

1º Casal: 
 
Os dois juntos: Ó Maria, 
 aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, 
confiamo -Vos a causa da vida: olhai, Mãe, para o número sem fim 
de crianças a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, 
de homens e mulheres vítimas de inumana violência, 
de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma presunta compaixão. 
Fazei com que todos aqueles que crêem no vosso Filho 
saibam anunciar com desassombro e amor 
aos homens do nosso tempo o Evangelho da vida. 
Alcançai-lhes a graça de o acolher 
como um dom sempre novo, a alegria de o celebrar com gratidão 
em toda a sua existência, e a coragem para o testemunhar 
com laboriosa tenacidade, para construírem, 
juntamente com todos os homens de boa vontade, 
a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador 
e amante da vida. 
 
Cântico: O Povo de Deus Te aclama… 
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2º Casal  
 
1º Momento: Abrimos o coração ao amor misericordioso do Pai 
(Com base em Génesis n 17,1s) 
 
1 - O Senhor apareceu Abrão e lhe disse: «Eu sou o Deus supremo. Anda na minha 
presença e sê perfeito. Quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei a tua descendência 
até ao infinito.» Abrão prostrou-se com o rosto por terra. 

- Senhor Jesus, que nos chamas a fazer aliança contigo, ajuda-nos a viver na tua presença, a 
receber a vida como dom e a partilhá-la generosamente com todos os irmãos e irmãs para 
tornarmos o mundo melhor. Oremos 
  
Todos: O Senhor Jamais esquece a Sua aliança. O Senhor Jamais esquece a sua aliança. 

2- Deus disse a Abrão: «A aliança que faço contigo é esta: serás pai de inúmeros povos. Já 
não te chamarás Abrão, mas sim Abraão, porque Eu farei de ti o pai de inúmeros povos. 

- Senhor Jesus, único salvador da humanidade, ensina-nos o caminho para o Pai, ajuda-nos a 
reconhecer as outras tradições religiosas como caminhos que para Ele conduzem também. 

Todos: O Senhor Jamais esquece a Sua aliança. O Senhor Jamais esquece a sua aliança. 

3. Tornar-te-ei extremamente fecundo, farei que de ti nasçam povos e terás reis por 
descendentes. 

- Senhor Jesus, pelo batismo tornámo-nos membros do teu povo santo, povo de profetas, 
sacerdotes e reis. Inspira-nos com a tua forma de ser e estar no mundo para o 
transformarmos contigo com o espírito das bem-aventuranças. Oremos 

Todos: O Senhor Jamais esquece a Sua aliança. O Senhor Jamais esquece a sua aliança. 

4 - Dar-te-ei, a ti e à tua descendência depois de ti, o país em que resides como 
estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei Deus para eles.» 
 
- Senhor Jesus, a fraternidade que vem de Ti faz-nos sentir em casa em qualquer parte do 
mundo e corresponsáveis pela nossa casa comum. Ajuda-nos a construir comunidades vivas, 
na fé, na esperança e no amor, uma família que se reúne em teu nome e se deixe atrair pela 
verdade e beleza do evangelho vivido. Oremos 

Todos: O Senhor Jamais esquece a Sua aliança. O Senhor Jamais esquece a sua aliança. 

5 - Deus disse a Abraão: «Da tua parte, cumprirás a minha aliança, tu e a tua 
descendência, nas futuras gerações. Eis a aliança estabelecida entre mim e vós, que tereis 
de respeitar: todo o homem, entre vós, será circuncidado.  
 
- Senhor Jesus, fomos marcados com o sinal da cruz e recebemos o dom do Espírito que em 
nós clama: Abbá, Pai! Que esta marca, recebida no batismo, nos distinga na relação com os 
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outros: na família, nos grupos e lugares que frequentamos, pela alegria de sermos amados 
desde sempre e para sempre pelo teu e nosso Pai. Oremos 

Todos: O Senhor Jamais esquece a Sua aliança. O Senhor Jamais esquece a sua aliança. 

- Através das palavras do Salmo 138, reconhecemos a grandeza do amor de Deus, que nos 
acompanha em toda a nossa vida, desde a sua conceição até à passagem pela morte: 
 
Todos: Senhor, Tu examinaste-me e conheces-me, 
 
- Sabes quando me sento e quando me levanto; à distância conheces os meus pensamentos. 
-Vês-me quando caminho e quando descanso; estás atento a todos os meus passos. 
- Ainda a palavra me não chegou à boca, já Tu, Senhor, a conheces perfeitamente. 
- Tu me envolves por todo o lado e sobre mim colocas a tua mão. 
-É uma sabedoria profunda, que não posso compreender; tão sublime, que a não posso 
atingir! 
 
Todos: Tu, Senhor, me conheces perfeitamente. 
  
- Onde é que eu poderia ocultar-me do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua 
presença? 
- Se subir aos céus, Tu lá estás; se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras. 
- Se voar nas asas da aurora ou for morar nos confins do mar 
 
Todos: Formaste-me no seio de minha mãe. 
- A tua mão há-de guiar-me e a tua direita me sustentará. 
- Se disser: «Talvez as trevas me possam esconder, ou a luz se transforme em noite à minha 
volta», 
- Nem as trevas me ocultariam de ti e a noite seria, para ti, brilhante como o dia. 
- A luz e as trevas seriam a mesma coisa! 
- Tu modelaste as entranhas do meu sere formaste-me no seio de minha mãe. 
 
Todos: Tu modelaste as entranhas do meu ser 
- Dou-te graças por tão espantosas maravilhas; admiráveis são as tuas obras. 
- Quando os meus ossos estavam a ser formados, nada disso te era oculto. Os teus olhos 
viram-me em embrião. 
 
Todos: Dou-te graças por tão espantosas maravilhas 
- Tudo isso estava escrito no teu livro. 
- Todos os meus dias estavam modelados,ainda antes que um só deles existisse. 
 
Todos: Dou-te graças por tão espantosas maravilhas; 
- Como são insondáveis, ó Deus, os teus pensamentos! Como é incalculável o seu número! 
- Se os quisesse contar, seriam mais do que a areia; e, se pudesse chegar ao fim, estaria 
ainda contigo. 
-Aqueles que maldosamente se revoltam, em vão se levantam contra ti. 
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Todos: Como são insondáveis, ó Deus, os teus pensamentos! 
 
- Examina-me, Senhor, e vê o meu coração; põe-me à prova para saber os meus 
pensamentos. 
- Vê se é errado o meu caminho e guia-me pelo caminho eterno. 
 
Todos: Examina-me, Senhor, e vê o meu coração. 
 
Silêncio: + ou – 1 minuto 
 
 
Reflexão: 
-A vida humana atravessa situações de grande fragilidade, quer ao entrar no mundo, quer 
quando sai do tempo para ir ancorar-se na eternidade.  
-Na Palavra de Deus, encontramos numerosos apelos ao cuidado e respeito pela vida, 
sobretudo quando esta aparece ameaçada pela doença e pela velhice.  
-Se faltam apelos directos e explícitos para salvaguardar a vida humana nas suas origens, 
especialmente a vida ainda não nascida, ou então a vida próxima do seu termo, isso explica-
se facilmente pelo facto de que a mera possibilidade de ofender, agredir ou mesmo negar a 
vida em tais condições estava fora do horizonte religioso e cultural do Povo de Deus (EV 44). 
 
Silêncio: + ou – 1 minuto 
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3º Casal 
 
2º Momento:  Acolhemos a Palavra   
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
“celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá.” 
 
Leitura: João 2, 1-11 
 
N - Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá 
Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o 
vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: 
M - «Não têm vinho!» 
N - Jesus respondeu-lhe: 
J - «Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora.» 
N - Sua mãe disse aos serventes: 
M - «Fazei o que Ele vos disser!» 
N - Ora, havia ali seis vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, 
com capacidade de duas ou três medidas cada uma. Disse-lhes Jesus: 
J- «Enchei as vasilhas de água.» 
N- Eles encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: 
J «Tirai agora e levai ao chefe de mesa.» 
N- E eles assim fizeram. O chefe de mesa provou a água transformada em vinho, sem saber 
de onde era - se bem que o soubessem os serventes que tinham tirado a água; chamou o 
noivo e disse-lhe:  
S - «Toda a gente serve primeiro o vinho melhor e, depois de terem bebido bem, é que 
serve o pior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora!» 
N- Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o 
qual manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. 
  
Silêncio: + ou – 1 minuto 
 
Cântico: Na vossa Luz Senhor veremos a Luz … 
 
Reflexão/partilha 
 
❖ A caridade está no centro de toda a vida social sadia e aberta. Todavia, hoje, «não é difícil 

ouvir declarar a sua irrelevância para interpretar e orientar as responsabilidades morais». 
É muito mais do que um sentimentalismo subjetivo, naturalmente se aparece unida ao 
compromisso com a verdade, para que não acabe «prisioneira das emoções e opiniões 
contingentes dos indivíduos».  

❖ É precisamente a relação da caridade com a verdade que favorece o seu universalismo, 
evitando assim que ela acabe «confinada num âmbito restrito e carente de relações». 
Caso contrário, será «excluída dos projetos e processos de construção dum 
desenvolvimento humano de alcance universal, no diálogo entre o saber e a realização 
prática».  
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❖  Privada da verdade, a emotividade fica sem conteúdos relacionais e sociais. Por isso, a 
abertura à verdade protege a caridade duma fé falsa, que a priva de «amplitude humana 
e universal». 

❖  A caridade precisa da luz da verdade, que buscamos constantemente, e «esta luz é 
simultaneamente a luz da razão e a da fé», sem relativismos. Isto supõe também o 
desenvolvimento das ciências e a sua contribuição insubstituível para encontrar os 
percursos concretos e mais seguros para alcançar os resultados esperados. 

❖  Os dois: …quando está em jogo o bem dos outros, não bastam as boas intenções, mas é 
preciso conseguir efetivamente aquilo de que eles e seus países necessitam para se 
realizar. (FT 184-185) 

 
Cântico: Na vossa Luz Senhor veremos a Luz … 
 
Silêncio: + ou – 1 minuto 
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4º Casal 
 
3º Tempo: Gratidão a Deus criador e recriador 
Dá-nos Senhor o sentido e o respeito pela vida. Ensina-nos a cuidar dela desde a conceção 
até à morte. Ensina-nos a ser gratos pela nossa vida e por todas as vidas.   
E por elas te louvamos e aclamamos:  
 
Cântico: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum 
 
Lucas 1, 46-56  
 
Maria disse, então: 
 «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
-Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-
aventuradas todas as gerações. 
-O Todo-poderoso fez em mim maravilho. Santo é o seu nome. 
-A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. 
-Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. 
-Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. 
-Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 
-Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre.» 
-Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois regressou a sua casa. 
 
Silêncio: + ou – 1 minuto 
 
Meditação: Deus escolheu para Jesus aqui na terra uma ótima maneira de demonstrar aos 
seus filhos como era seu relacionamento com sua mãe Maria e seu pai José. Ambos abriram 
mão de muitas coisas a favor Messias e doaram as vidas ao serviço do reino de Deus. Maria 
esteve ao lado de Jesus desde o seu nascimento até sua morte e ressurreição. Foi ela que 
participou e incentivou o seu primeiro milagre ao transformar água em vinho nas Bodas de 
Canaã. Essa passagem mostra a importância da intercessão de uma mãe. 
 
Cântico: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum 
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5º Casal 
 

Oração pela Vida dos que são Teus  

-Senhor, faz-nos fugir do engano de pensar que podemos dispor da vida ao ponto de 
legitimar a sua interrupção como o aborto ou a eutanásia, ou de nos obstinarmos com 
terapias injustificadas e desproporcionadas que querem prolongar a vida indefinidamente. 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

-São teus os que ainda não nasceram e os que viram só agora a luz do dia; são tuas as 
crianças límpidas e frágeis e as famílias, santuários do amor; são teus os jovens para quem a 
vida é sonho e promessa e os mais velhos, memória que nos alarga o horizonte; são teus os 
doentes e os que, no fim da vida, em sofrimento, precisam de um abraço paliativo e 
protetor; são teus os do norte e os do sul, os de dentro e os de fora e os que são obrigados a 
sair das suas terras; são teus os que te reconhecem, os que te rejeitam e os que 
permanecem indiferentes; são teus os crentes, os descrentes e até os duvidosos. Senhor, 
todos são teus, e cada um vale mais do que todas as aves do céu. 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

-Sabes que não pedimos para nascer, mas acolhemos a vida como dom e tarefa, inefável 
mistério, maravilha e fascínio. Na condição do nosso existir vivemos na tensão e no drama, 
entre o doce sabor da beleza da vida e a incerta experiência da sua fragilidade, num ‘entre-
tanto’ que ao de leve possuímos, mas no temor e na esperança das surpresas que hão de 
chegar. 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

-Obrigado, Senhor, pela ciência e pela técnica que nos ajudam a entender o mecanismo da 
vida, a ‘interioridade’ da matéria, o comportamento das partículas, o ADN que nos constitui. 
Mas faz com que não nos detenhamos na observação do como e das suas possibilidades, 
para ousarmos acolher e pensar a origem e a finalidade das coisas, o Quem, o para quê, e o 
com quem.  E dá-nos, Senhor, um coração sábio e inteligente para amarmos sempre a vida e 
distinguirmos o bem do mal diante das possibilidades novas que hoje temos e que amanhã 
crescerão. 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

-Sustenta, Senhor, as nossas tentativas de procura e ajuda-nos a descobrir o sentido da 
existência, o significado de estarmos aqui, e a origem complexa e misteriosa da vida. O 
nascer, o viver e o morrer trazem ao nosso coração inquietantes perguntas, que tentamos 
compreender, sem nunca serem totalmente compreendidas. Até a eternidade puseste no 
nosso coração, sem que alcancemos o sentido das coisas do início até ao fim. Diante de Ti, 
somos caminhantes de viagens sempre inacabadas e aventureiros de infinitas explorações, 
porque a vida é sempre um mistério a buscar e um lugar a conhecer. 
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Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

-Que o nosso olhar não se detenha apenas na capacidade de ver a vida terrena como o valor 
fundamental, mas que se alargue para além dela. Que na nossa vida apressada possamos 
deter-nos na procura de um significado mais profundo, porque a vida é caminho para um 
“mais” onde podemos tocar o Teu Rosto, mais luminoso que o nosso, que nos alarga e 
transcende. 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

-Dá-nos, Pai, a força e a coragem para combatermos todas as ameaças à vida das pessoas e 
dos povos, sobretudo quando ela é débil e indefesa: o homicídio, o genocídio, o aborto, a 
eutanásia, o suicídio voluntário; a miséria e a fome, as epidemias e a violência, as guerras e 
os conflitos; as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violar as 
próprias consciências; as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as 
deportações, as múltiplas formas de escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e 
jovens e as condições degradantes de trabalho. (Cf. João Paulo II, Encíclica Evangelho da Vida, 3 e 4). 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

Dá-nos Senhor a capacidade de aceitar que a vida é sempre vida. Que a sua dignidade não 
depende das circunstâncias em que se encontra nem da fase em que está. Que não somos 
nós a conferir-lhe valor, mas reconhecemos a sua inviolabilidade na absoluta gratidão pelo 
que ela é e não no que faz ou pode fazer. Livra-nos, Senhor, de uma visão utilitarista, 
funcional e puramente horizontal da vida. Faz-nos sobretudo hoje fugir do engano de 
pensar que podemos dispor da vida ao ponto de legitimar a sua interrupção com a 
eutanásia, ou de nos obstinarmos com terapias injustificadas e desproporcionadas que 
querem prolongar a vida indefinidamente. 

Todos: Senhor, amante da Vida, todos são teus! (Sab 11, 26) 

Faz, Senhor, amante da Vida, que a nossa cultura e a nossa nação, neste tempo e nesta 
hora, respeitem, promovam, celebrem e amem a Vida. Pedimos-Te, Senhor, pela vida de 
cada um dos que são teus e pedimos também que nos faças, como Tu, ‘amantes da vida’, 
porque toda a vida pede amor (Padre Nuno Amador). 
 
Cântico: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
Onde houver amor e caridade, onde houver amor: aí Deus está. 
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6º Casal  
 
Maria, 
-Vós que, movida pelo Espírito, 
acolhestes o Verbo da vida 
na profundidade da vossa fé humilde, 
totalmente entregue ao Eterno, 
ajudai-nos a dizer o nosso «sim» 
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, 
de fazer ressoar a Boa-Nova de Jesus. 
-Vós, cheia da presença de Cristo, 
levastes a alegria a João o Batista, 
fazendo-o exultar no seio de sua mãe. 
Vós, estremecendo de alegria, 
cantastes as maravilhas do Senhor. 
-Vós, que permanecestes firme diante da Cruz 
com uma fé inabalável 
e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, 
reunistes os discípulos à espera do Espírito 
para que nascesse a Igreja evangelizadora. 
-Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados 
para levar a todos o Evangelho da vida 
que vence a morte. 
-Dai-nos a santa audácia de buscar novos caminhos 
para que chegue a todos 
o dom da beleza que não se apaga. 
Vós, Virgem da escuta e da contemplação, 
Mãe do amor, esposa das núpcias eternas, 
intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, 
para que ela nunca se feche nem se detenha 
na sua paixão por instaurar o Reino. 
-Estrela da nova evangelização, 
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, 
do serviço, da fé ardente e generosa, 
da justiça e do amor aos pobres, 
para que a alegria do Evangelho 
chegue até aos confins da terra 
e nenhuma periferia fique privada da sua luz. 
-Mãe do Evangelho vivo, 
manancial de alegria para os pequeninos, 
rogai por nós. 
Ámen. Aleluia! (EG 288) 
 
Cântico: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
Onde houver amor e caridade, onde houver amor: aí Deus está. 
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Presidente: Bênção Final 
 

Cântico: Ré                      Sol                      Ré 
Já se ouvem nossos passos a chegar, 
Sol                      Ré 
já se ouvem nossas vozes de alegria 
Sol                        Ré                            Sol             Si- 
neste dia que é uma bênção para a Igreja reunida, 
Sol                        Mi-                     Lá 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
 
Ré                           Sol             Ré                   Lá 
Como são belos os pés que anunciam a paz 
Ré                         Sol              Lá 
e as mãos que repartem o pão. 
Ré                   Sol             Ré                                   Lá 
Na refeição do cordeiro, da palavra, vinho e pão 
Ré                           Sol             Lá     Ré 
somos o povo de Deus em comunhão 
 
 


