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COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ 
PASTORAL EDUCATIVA 

São José do Rio Preto 
 

MISSA DO DIA DOS PAIS 
 

RITOS INICIAIS 
 
ANIM.: Celebramos hoje a Eucaristia, ação de graças a Deus, nosso Pai, por todos os pais do 
colégio. 

A paternidade está associada à educação dos filhos, principal missão do pai. Os valores que 
representa estão próximos da figura de Deus: o amor misericordioso, que sabe a hora de perdoar e 
o amor exigente que sabe o momento de cobrar as atitudes devidas; a segurança do guia que 
conduz o filho à vida adulta; a dedicação e a entrega sem esperar nada em troca. 

Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos ajude a resgatar o papel do pai na sociedade como 
referencial de educação. 

Lembremo-nos também dos pais ausentes por diversos motivos e dos já falecidos, para que a 
distância que se abre entre eles e nós não nos deixe esquecer o seu exemplo. 
 
ABERTURA (Canto) 
 
SAUDAÇÃO 
PR.: Em nome do Pai, e do Filho, e Espírito Santo. 
AS.: Amém! 
 
PR.: O Senhor Jesus, que dirige os nossos corações para que amemos a Deus, esteja convosco! 
AS.: Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
ATO PENITENCIAL (Cantado) 
PR.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai (pausa). 
 
PR.: Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos torne dignos de seu 
banquete e nos conduza à vida eterna! 
AS.: Amém! 
 
HINO DE LOUVOR (Cantado) 
 
ORAÇÃO 
PR.: OREMOS (Pausa). Deus todo-poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes a Igreja, 
concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por N.S.J.C. 
AS.: Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
I LEITURA (Rm 4,13.16-18.22) 
ANIM.: Ter fé e entregar a própria vida a Deus é esperar contra toda esperança. É confiar que 
Deus pode realizar tudo o que promete. Foi essa a confiança de Abraão e de José. 
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Leitura da Carta aos Romanos - Não por causa da Lei, mas por causa da justiça da fé, que a 
promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão ou à sua descendência. 

A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja 
garantida a toda a descendência, não só à descendência segundo a Lei, mas também à descendência 
segundo a fé de Abraão que é pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: “Eu constituí você pai de 
muitas nações”. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou, o Deus que fez os mortos 
viverem e que chamaram à existência aquilo que não existe. 

Esperando contra toda esperança, Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, 
conforme foi dito a ele: “Assim será sua descendência”. 

Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. - Palavra do Senhor. 
AS.: Graças a Deus! 
 
SALMO RESPONSORIAL (Cantado) 
 
CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
ANIM.: José aguardava o cumprimento da promessa de Deus e, mesmo confuso e agoniado, 
atende o chamado divino: desposar Maria e acolher Jesus. Protegendo a ambos, José protegia 
também a vontade de Deus. 
 
EVANGELHO (Mt 1,16.18-21.24a) 
 
PR.: O Senhor esteja convosco. 
AS.: Ele está no meio de nós. 
 
PR.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
AS.: Glória a vós, Senhor! 
 

Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o 
nascimento de Jesus Cristo foi assim: 

Estando Maria, sua Mãe, desposada com José, antes de morarem juntos ela concebeu pelo 
poder do Espírito Santo. José, porém, seu esposo, como era justo e não a quisesse difamar, resolveu 
desistir dela secretamente. Enquanto nisso assim pensava, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo 
do Senhor e lhe disse: “José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi 
concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque 
ele salvará o seu povo de seus pecados”. José, ao despertar o sono, fez como o anjo do Senhor lhe 
havia mandado, e recebeu sua esposa. E sem que ele a conhecesse, ela deu à luz Seu filho. E José 
lhe pôs o nome de Jesus. - Palavra da Salvação. 
AS.: Glória a vós Senhor! 
 
PROFISSÃO DE FÉ 
PR.: Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra; 
AS.: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; / nasceu da Virgem Maria, / padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado; / desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; / subiu aos céus; 
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, / donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo, / na santa Igreja católica, / na 
comunhão dos santos, / na remissão dos pecados, / na ressurreição da carne, / na vida eterna. 
Amém! 
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ORAÇÃO DOS FIÉIS 
PR.: Irmãos e irmãs elevemos a Deus as nossas preces cheios de confiança e amor filial. 
 
Mãe: Por nossos esposos, para que fiéis a eles saibamos reconhecer sua dedicação, amor e serviço, 
rezemos ao Senhor. 
AS.: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. 
 
Filho: Pelos nossos pais, para que sejam por vós abençoados, rezemos ao Senhor. 
AS.: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. 
 
Filha: Por todos os pais viúvos e por aqueles que estão doentes, rezemos ao Senhor. 
AS.: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. 
 
Pai: Para que aprendamos a reconhecer em cada rosto de pai, especialmente nos marcados pelo 
sofrimento, a face de Deus Pai, rezemos. 
AS.: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. 
 
Mãe: Pelos pais falecidos, para que Deus lhes conceda a Paz eterna, rezemos ao Senhor. 
AS.: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. 
 
PR.: (Conclusão espontânea) 
 

LITURGIA SACRAMENTAL 
 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS (Canto) 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
PR.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
AS.: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e 
de toda a Santa Igreja. 
 
PR.: Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da 
Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
AS.: Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
 
PR.: O Senhor esteja convosco. 
AS.: Ele está no meio de nós. 
PR.: Corações ao alto. 
AS.: O nosso coração está em Deus. 
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
AS.: É nosso dever e nossa salvação. 
 
PR.: É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, 
agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se 
oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por 
isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos 
anjos e à voz dos santos todos, pra cantar: 
AS.: Santo, Santo, Santo... 
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PR.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo e † 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
AS.: Mandai vosso Espírito Santo! 
 
PR.: Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tendo o pão em suas mãos, 
olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, vos deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 
Tudo isto é mistério da fé! 
AS.: Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. 
 
PR.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e 
ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos 
salva e dá coragem. 
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 
PR.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos uma num 
só corpo, pra sermos um só povo em seu amor. 
AS.: O Espírito nos uma num só corpo. 
 
PR.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a 
esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. 
AS.: Caminhamos na estrada de Jesus. 
 
PR.: Dai ao santo Padre, o Papa N., ser bem firme na Fé, na Caridade, e a N., que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho. 
AS.: Caminhamos na estrada de Jesus. 
 
PR.: Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos 
os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. 
AS.: Esperamos entrar na vida eterna. 
 
PR.: A todos que chamastes para a outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, 
abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos 
preparastes. 
AS.: A todos dai a luz que não se apaga. 
 
PR.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 
AS.: Amém. 
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PAI NOSSO (Cantado) 
PR.: Obedientes à palavra do Salvador e educados em seu divino ensinamento, cantemos a oração 
que Ele nos ensinou. 
 
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. 
AS.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
 
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
AS.: Amém. 
 
PR.: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
AS.: O amor de Cristo nos uniu! 
 
PR.: Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos como irmãos! 
 
CANTO DA PAZ 
 
CORDEIRO DE DEUS (Cantado) 
 
PR.: Jesus veio assumir nossa humanidade para que pudéssemos chegar ao Pai. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. 
AS.: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei 
salvo. 
 
CANTO DE COMUNHÃO 
 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
PR.: Oremos (Pausa): Ó Deus, que alimentastes neste altar a vossa família, protegei-nos sem cessar 
e guardai em nós os vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS.: Amém. 
 
AÇÃO DE GRAÇAS (PRECE DO PAI) 

Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, porque é difícil o encargo de sustentar a família e dar-
lhe o bem-estar e a tranqüilidade. 

Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, para que eu seja capaz de dialogar. Que eu seja aberto 
para ouvir, humilde para propor, sábio para decidir e co-responsável para realizar. 

Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, para que eu saiba descobrir os valores de minha esposa 
e os talentos de meus filhos; e os ajude a desenvolvê-los. Saiba corrigir com amor, sem destruir nem 
humilhar. 

Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, para que eu defenda a dignidade do meu lar contra a 
imoralidade atrevida e a permissividade tentadora, vivendo o amor com fidelidade e construindo a 
união que faz o lar feliz. 

Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, para que eu possa ser sempre um testemunho de fé em 
Deus e tenha coragem nas dificuldades, paciência nas provações e esperança na dor. E que pelo 
apostolado familiar, ajude outras famílias a serem mais felizes. 
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Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, para que eu saiba dar valor à experiência sem me 
prender ao passado, saiba ser moderno e atualizado sem ser superficial e vazio; e conserve bem viva 
a vontade firme de acertar. 

Ajudai-me, Senhor, na missão de pai, para que eu creia firmemente que a grandeza da 
paternidade, assim vivida, não termina nem mesmo com a morte, porque os seus frutos são eternos. 

 
RITOS FINAIS 

 
BÊNÇÃO ESPECIAL AOS PAIS 
 
PR.: Pais, que Deus vos conserve no amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça 
sempre nos vossos lares. 

AS.: Amém. 
 
PR.: Sede no mundo, um sinal do amor de Deus, educai vossos filhos no amor e na partilha para 
que o mundo seja mais justo e fraterno. 

AS.: Amém. 
 
PR.: O Deus, que derramou em vossos corações o seu amor vos encha de alegria e paz, agora e 
sempre. 

AS.: Amém. 
 
PR.: E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo. 

AS.: Amém. 
 
PR.: Em nome do Senhor Jesus, filho de José, o homem Bom, e de Maria, nossa Mãe, ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe. 

AS.: Graças a Deus! 
 
CANTO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 


