
CELEBRAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS 

A ESPIRITUALIDADE PATERNA 

Canto... 

Dirigente: Estamos reunidos em nome  do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém ! 

Que a graça e o amor de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Redentor, do Espírito que nos consola e 

a intercessão de São José, estejam com cada um de nós. 

Todos: Bendito seja Deus pela vida e vocação dos pais. 

Leitor 1: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração para o Dia dos Pais. 

Queremos agradecer hoje aos nossos pais e pedir a Deus uma bênção e proteção especial para 

cada pai. Reunidos para celebrar os nossos pais, queremos recordar as maravilhas que Deus 

realizou em São José, homem justo e humilde, ele que cumpriu a grande missão de ser pai, que 

educou Jesus, com Maria, na fé. E é para nós exemplo de espiritualidade paterna. Vamos juntos 

elevar nossos louvores a Deus, nosso Pai de bondade, por todos os pais , especialmente os pais 

já idosos. 

Preces: 
 

Leitor 2: Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces, cheios de confiança e amor filial, 

nesse dia em que celebramos o dia dos pais e respondamos: 
 

Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. 
 

- Mãe - Por nossos esposos, para que, fiéis a eles, saibamos reconhecer sua dedicação, amor e 

serviço, rezemos ao Senhor. 

- Filho -  Pelos nossos pais, especialmente os pais já idosos , para que sejam por vós 

abençoados, rezemos ao Senhor. 

- Filha - Por todos os pais viúvos, empobrecidos, desempregados, abandonados e por aqueles 

que estão doentes, rezemos ao Senhor. 

- Pai - Para que aprendamos a reconhecer em cada rosto de pai, especialmente nos marcados 

pelo sofrimento, a face de Deus Pai, rezemos.- 

- Mãe - Pelos pais falecidos, para que Deus lhes conceda a Paz eterna, rezemos ao Senhor. 
 

(Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao PAI)  

BÊNÇÃO ESPECIAL AOS PAIS -  
 

Dirigente: Pais, que Deus vos conserve no amor para que a paz de Cristo habite em vós e 

permaneça sempre nos vossos lares. 

Todos – Amém! 

Leitor 1: Sede no mundo um sinal do amor de Deus, educai vossos filhos no amor e na partilha 

para que o mundo seja justo e fraterno. 

Todos – Amém! 

Leitor 2 : Deus, que derramou em vosso corações o seu amor vos encha de alegria, saúde e paz, 

agora e sempre. 

Todos – Amém! 

Dirigente: E a todos nós aqui reunidos, para homenagear e rezar pelos pais, abençoe-nos o 

Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

Todos – Amém! 

Dirigente: Em nome do Senhor Jesus, filho de José, o homem bom, e de Maria, nossa Mãe, 

vamos nos saudar com o abraço da paz. 

Todos – Graças a Deus !   

Feliz  e Abençõado Dia dos Pais ! 


