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 Missa de 8 de julho de 2009 
 
 
Início Überall sehen wir Deine Spuren  

(Em toda parte encontramos tuas pegadas) 
 
Kyrie   Kyrie, Kyrie eleison   
  
Primeira Leitura Gen 41,55 ss. 42,5-7a.17-24a  
 
Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse 
a todos os egípcios: "Ide a José, e fazei o que ele vos disser."  
Como a fome assolava toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos 
egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. E de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo 
a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Os filhos de Israel chegaram, pois, no 
meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de 
Canaã. José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um 
estrangeiro, disse-lhes com rudeza: "Donde vindes?" "Da terra de Canaã, responderam eles, 
para comprar víveres." E mandou metê-los numa prisão durante três dias. No terceiro dia, 
José disse-lhes: "Fazei isto, e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de 
bem, que um dentre vós fique detido em prisão; e os outros partam levando o trigo para 
alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa 
verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis." Foi o que fizeram. Disseram uns 
aos outros: "Em verdade, expiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos 
a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos! Eis por que veio sobre 
nós esta desgraça!" "Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rubem, para não pecardes contra o 
menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue!"  
Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um 
intérprete. E José afastou-se deles para chorar. 

 
Salmo   Aqui estou, Senhor 
 
Aleluia   (Portug.) 
 
Evangelho  Mt 10,1-7 
 
Jesus reuniu seus doze discípulos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e 
de curar todo mal e toda enfermidade.  
Eis os nomes dos doze apóstolos: o primeiro, Simão, chamado Pedro; depois André, seu 
irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.  
Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu.  
Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor.  
Estes são os Doze que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: 
Não ireis ao meio dos gentios nem entrareis em Samaria; ide antes às ovelhas que se 
perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o Reino dos céus está 
próximo. 
 
Homilía 
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Oração dos Fiéis   (Cantamos a cada dois pedidos) 
 
P Deus, Nosso Pai, no aniversário da ordenação sacerdotal de Nosso Pai Fundador, e no 

dia em que o Símbolo do Pai será enviado a todo o mundo, viemos a ti como Família, 
com nossos pedidos no Santuário Original. A ti dizemos: 

 
1. Venha a nós o vosso Reino. 

Fortalece ao Santo Padre e a todos os nossos Bispos. Faz que sejam fiéis pastores de 
seus rebanhos. 

 
2.  Venha a nós o vosso Reino. 

Durante este ano Sacerdotal, presenteia a tua Igreja santos sacerdotes que vivam 
plenamente e com convicção a sua vocação. 
 

3.     Venha a nós o vosso Reino. 
Abre nossas mentes e corações para que possamos ver as necessidades e desafios 
que experimenta nossa sociedade, nossa juventude, a vida da família e a educação. 
Que com santa competência apostólica, nos esforcemos para o fiel cumprimento da 
missão de nosso Pai e Fundador: ser poder de amor para o mundo e a igreja. 
 

4.  Venha a nós o vosso Reino. 
No caminho até 2014, convoca à Aliança de Amor pessoas de todas as nações. 
Permite que o encontro com o Símbolo do Pai converta-se em um tempo de 
reconciliação, de graças, de alegria, unidade e amor para todos. 
 

5.  Venha a nós o vosso Reino. 
Que a fonte de graças do Santuário Original e de todos os santuários ao redor do 
mundo, seja uma resposta a todas as orações de muitas pessoas. Agradecemos-lhe 
também por todos os filhos de Schoenstatt já falecidos, que deram tudo por nossa 
missão mariana. 

 
6.  Venha a nós o vosso Reino. 
 Une a Família Internacional em nosso Pai e Fundador e levá-lo à honra dos altares. 
 
7.  Venha a nós o vosso Reino. 
 Escuta a todos os pedidos que levamos no silêncio de nossos corações. 
 
P. Senhor, Nosso Pai, escuta todas as nossas orações. O Universo inteiro com gozo 

glorifique ao Pai, lhe dedique honra e glória, por Cristo, com Maria, no Espírito 
Santo, agora e pelos séculos dos séculos, Amém. 

 
Procissão do Ofertório 
 

1. Trazemos um ramo de flores como símbolo de gratidão pela corrente de graças 
que nasce e retorna há este lugar, em todos os países de América. 

 
“Para a benção de tempos desarraigados, 
nesta Nazaré 
Deus trás salvação às famílias; 
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onde os homens se consagram a Schoenstatt, 
Ele quer presentear com clemencia 
Santidade da vida diária” 

 
2. Trazemos um ramo de flores como símbolo de gratidão pela corrente de graças 

que nasce e retorna há este lugar, em todos os países de Europa. 
 

“Faz que Cristo 
brilhe em nós com maior claridade, 
Mãe, une-nos em comunidade santa: 
dá-nos constante prontidão para o sacrifício, 
assim como nos é exigido 
nossa santa missão” 

 
3. Trazemos um ramo de flores como símbolo de gratidão pela corrente de graças 

que nasce e retorna há este lugar, em todos os países de África. 
 
  “Queremos ser reflexos na tua imagen 
  e novamente selar nossa Aliança de Amor. 
  Há nós, teus instrumentos, 
  em tudo nos asemelha a ti 
  e em todas partes por nós, 
  constrói teu Reino de Schoenstatt” 
 

4. Trazemos um ramo de flores como símbolo de gratidão pela corrente de graças 
que nasce e retorna há este lugar, em todos os países de Asia. 

  
“Faz que esta luz me ilumine. 
e veja com fé 
como o amor do Pai 
me acompanhou neste dia. 
Fidelidade a missão 
seja meu agradecimento pelos seus inumeráveis dons”. 

 
5. Trazemos um ramo de flores como símbolo de gratidão pela corrente de graças 

que nasce e retorna há este lugar, em todos os países de Oceania. 
 

… Com júbilo, 
Recolhemos todos os louvores 
que ardem chamejantes na criação, 
e os trazemos a teu altar 
em Jesus e em Maria, 
pelos séculos dos séculos”. 

 
6. Trazemos uma estola que pertenceu a nosso Pai e Fundador, como símbolo de 

gratidão pelo seu serviço e permanente exemplo sacerdotal. Damos graças 
também por cada uma de nossas comunidades de sacerdotes. 

  
“Transforma-lhes em uma forte torre de David, 
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em uma fiel legião tua aqui na Terra, 
que, estando intimamente perto 
do Redentor do mundo, 
com Ele recorra, 
no Espírito Santo, os caminhos do Pai”. 
 
7. Trazemos o Símbolo do Pai. Que seu caminhar pelo mundo, traga numerosas 

bençãos para toda a nossa Família Internacional de Schoenstatt. 
 

“Acrescenta nossa pequena grei 
e dá profundidade; 
Usá-nos sempre como teus instrumentos 
para cumprir a grande missão 
que para nós pediste 
por vontade do Pai.” 
 
8. Trazemos a vasilha com todas as nossas contribuições ao Capital de Graças por 

um abençoado caminhar do Símbolo do Pai pelo mundo. 
 

“Vitoriosamente conduzirás a todos até a casa, 
ao Pai, para que entonem cantos ao Cordeiro, 
Creio firmemente que nunca perecerá 
quem permanecer fiel a sua Aliança de Amor.” 
 
9. Simbolizados no pão e no vinho, colocamo-nos a todos nós no altar. 

 
“Pai eterno, estes dons 
que trazemos a teu altar, 
digam-lhe em nosso nome 
que nada nos pertence.” 

 
 
Instrumental  Você veio à margem 
 
Santo   Santo, santo, santo é o Senhor F 24 
 
Agnus Dei  Lamb of God  
 
Comunhão  Instrumental 
 
Depois da 
Comunhão  Jesus Cristo, você é a minha vida  
 
Envío 
 
P Minha querida Família de Schoenstatt, 
 Representantes de nosso movimento internacional, de todos os continentes e muitas 

nações, se reunem aqui para enviar o Símbolo do Pai ao mundo, com a benção do 
Santuário Original. 
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Sp1 “Estamos em uma hora decisiva na história da Família”.  

(cf. 31-Maio-1949) 
 

Sp2 “Nossa comunidade não deve ser só uma comunidade de idéias, mas sim, uma 
comunidade de vida”.  

 
Sp1 “Viemos para dar e receber…”  (cf. 31- Maio-1949) 
 
Sp2 “Não se preocupem pela realização de vossos desejos: Ego Diligentes me diligo. Amo 

aos que me amam – Este amor deve e quer expressar-se em uma intensa e humilde 
consciência de missão e de vitoriosidade, em um incansável empenho por realizar 
em nós o marcado caráter mariano de nossa Família, em esclarecidas e eficazes 
contribuições ao Capital de Graças. Essa é a nossa tarefa.” (101 Segunda Ata de 
Fundação) 

 
P Bendizemos o Símbolo do Pai com a benção do Santuário Original para ser enviado a 

recorrer o mundo. 
 
+ Benção 
 

Sp Representantes dos diferentes continentes recebem o Símbolo do Pai das mãos do 
Pe. Müller da diocese de Tréveris. O passamos um a outro e de mão em mão, como 
símbolo de seu passo de um continente a outro. 

 
(Monsenhor Wolf aceita novamente o Símbolo do Pai) 

 
 
P Unidos aqui no Santuário Original com representantes de toda a nossa Família, 

renovemos nossa Aliança de Amor. Cada um reza em seu próprio idioma. 
 
 Oh Minha Senhora, Oh Minha Mãe... 
 

(O representante da Família de Colônia recebe agora o Símbolo do Pai) 
 

P Aceita este Símbolo. Que ele te traga bençãos, união e fortaleza a ti e a todos os 
que se comprometeram com nossa missão ao serviço da Igreja e do Mundo. 

 
Canto:  Canto a Deus Pai (Grande é o carinho) – alemão e espanhol 
 
Benção 
 
Ao final Hino da Família (alemão, espanhol, inglês, alemão) C 2 
 


