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FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA: JESUS, MARIA E JOSÉ
FAMÍLIA: LUGAR DE ACOLHER A GRAÇA DE DEUS
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem Ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o Salvador.
2 - Grande alegria inundou nosso ser, pois nossos
olhos O viram, e se cumpriu a promessa de Deus,
aqui na terra desceu.
3 - Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, O grande Eu sou, sim o Deus
de Israel, o nosso Salvador*. (Cantai..., ao Senhor,
louvem a Deus com suas vozes cantai ... Óhhh
vem, adorar! )
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o salvador. (2x) Salvador!

Deus nos reúne

1. Acolhida
Na entrada da Igreja, preparar um local com o quadro (ou
imagem) da Sagrada Família e flores. A equipe, juntamente com
alguns membros da Pastoral Familiar, (onde houver), acolhe
a todos com alegria. Convidar as famílias para participar dos
momentos da celebração e preparar a recordação da vida.
Enquanto se canta, uma família conduz o quadro (ou imagem)
e as flores até o Presbitério colocando-os em lugar de destaque.
(José Acácio Santana)

Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José
saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.
1 - Maria, Mãe santa e esposa exemplar. José,
pai zeloso voltado a seu lar. Jesus, filho amado
em missão de salvar: caminhos distintos, num só
caminhar.
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam
todos bem-vindos! É o próprio Deus que nos reúne
como sua amada família, neste Dia do Senhor, em
que celebramos o Sagrado Mistério de nossa fé e
nossa vida de comunidade. Trazemos presentes
os fatos e acontecimentos da semana que passou.
(Recordação da vida) Repletos de alegria por esta festa
e do espírito natalino, cantemos.

2. Canto Inicial (Fernando Nunes)

1 - Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, Emanuel o Messias Jesus, o
Salvador de vocês.
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Presidente - Celebrando a Sagrada Família,
valorizamos a vida de nossas famílias com suas
alegrias e sofrimentos, conquistas e conflitos,
como santuário da vida, lugar privilegiado da
vivência da gratuidade, do amor, do perdão, do
exercício de relações verdadeiras, da prática da
misericórdia, da partilha e da solidariedade. Como
família de Deus reunida, façamos o sinal de nossa
fé. Em nome do Pai ...
Presidente - O Deus da esperança, que nos cumula
de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação
do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja
Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - No início desta celebração, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação
e comunhão com Deus e com os irmãos. (silêncio)
Supliquemos a Vossa misericórdia, cantando.
(D. Paulo Bosi Dal’Bó)

1 - Família sem pão e sem lar, família sem pai, e
sem mãe, família sem religião, família sem fé e
oração. É tempo de recomeçar, Jesus nos convida
a amar, acolher, perdoar e viver: o sonho de Deus
na família.
Misericórdia (3x) de Deus na família.
2 - Família sofrida e sem paz, esquecida sem
voz e sem vez, carente de amor e perdão, nas
drogas, na rua ou prisão. É tempo de recomeçar,

Jesus nos convida a amar, acolher, perdoar e viver:
o sonho de Deus na família.
3 - Família que vive o amor, na doença, saúde ou
na dor, na alegria tristeza ou prazer, vem doar seu
amor, seu viver. É hora de darmos as mãos, elevar
ao Senhor nossa voz, cantar juntos a nova canção:
o sonho de Deus na família.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor, nosso Deus,
que nos convida a entrar no Mistério sempre atual
da Encarnação do Filho, na realidade de uma
família, cantando.
(Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus,
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós. Vós que tirais o pecado do mundo acolhei
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só Vós sois o Santo, só Vós,
o Senhor, só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de
Deus Pai. Amém. (5x)

5. Oração

Presidente - Ó Deus de amor, que nos destes a
Sagrada Família como exemplo, concedei-nos
imitar em nossos lares as suas virtudes para que,
unidos pelos laços do amor, possamos chegar um
dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Deus nos fala
(Novena de Natal 2010)

Luz do Universo, ó Deus da vida, escutaremos tua
Palavra, seja hoje bênção pra toda a terra, e a nós
confirme a graça.

6. Leitura do Livro do Eclesiástico (3,
3-7.14-17a)
7. Salmo Responsorial (127) (CD Liturgia V)

Felizes os que temem o Senhor e trilham seus
caminhos! (bis)
- Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus
caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver,
serás feliz, tudo irá bem!
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- A tua esposa é uma videira bem fecunda no
coração da tua casa; os teus filhos são rebentos
de oliveira ao redor de tua mesa.
- Será assim abençoado todo homem que teme
o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia
de tua vida.

8. Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses (3, 12-21)
9. Canto de Aclamação (CD Liturgia V)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Que a paz de Cristo reine em vossos corações
e ricamente habite em vós sua Palavra!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (2, 41-52)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - Professemos nossa fé no Deus que
santificou a Família de Nazaré. Creio em Deus Pai ...

13. Preces da Comunidade

Presidente - Elevemos, confiantes, nossos pedidos
a Deus que nos guia no caminho que conduz à vida
e à liberdade, cantando: Ó Senhor, Senhor neste
dia, escutai nossa prece! (D.R.)
- Senhor, iluminai a vossa Igreja, conduzida pelo
Papa Francisco, os Bispos e padres, para que oriente
as famílias a vivenciarem os verdadeiros valores
cristãos na igreja doméstica, na comunidade e na
sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei os jovens que se preparam
para construir uma família, para que assumam
com responsabilidade e muito amor o Sacramento
do Matrimônio. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos pais e mães para
que eduquem seus filhos em uma convivência
tranquila, onde reine o diálogo, o perdão, o amor
e a paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, tende misericórdia das famílias que
padecem pela doença, por falta de trabalho, de
alimento, de moradia, de educação, para que não
percam a esperança de lutar pela conquista de
uma vida digna. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração da Família.
Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus,
pois quisestes que o vosso Filho feito homem
participasse da família humana e crescesse em
estreita intimidade familiar para conhecer as
aflições e provar as alegrias de uma família.
Senhor, nós vos rogamos humildemente por
nossas famílias: protegei-as e guardai-as, para
que, confortadas com o dom de vossa graça,
gozem prosperidade, paz e harmonia, e deem no
mundo testemunho de vossa glória, comportandose como verdadeiras Igrejas domésticas. Amém.

14. Apresentação dos Dons
A mesma família que entrou com o quadro ou a imagem no
início da celebração, ergue-o/a diante do altar, enquanto se
canta.

Animador(a) - A Sagrada Família de Nazaré
cumpre seus compromissos religiosos e ilumina
as relações entre pais e filhos, sendo modelo para
todos os lares. Mas Jesus revela que sua família,
mais do que nos laços de sangue, está centrada na
obediência a Deus, o Pai de todas as pessoas que
creem e realizam a sua vontade. Apresentemos
ao altar do Senhor a vida de nossas famílias no
compromisso de resgatar os valores morais e
cristãos para a edificação do Reino de Deus, a
exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
(Frei Brito Guimarães)

Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José,
modelo perfeito de doação, ajude as famílias em
sua missão.
1 - A minha missão é gerar nova vida, viver o
perdão e amar sem medida, partilhar a vida e
repartir o pão: um par de alianças num só coração.

15. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

Deus nos espera em Belém, sabe da fome que
temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós
veremos.
1 - Toda a bondade de Deus desde o começo
vigora. Felizes todos os povos: hoje conosco ele
mora!
2 - Foram Maria e José os escolhidos da vida, que
viram felicidade em se entregar sem medida.
(Onde houver Celebração Eucarística) (José Raimundo Galvão)

1 - As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na
dor e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor.
Deus ama os pobres e se fez pobre, também,
desceu à terra e fez pousada em Belém.
2 - As nossas mãos se elevam, para, num gesto
de amor, retribuir a vida, que vem das mãos do
Senhor.

16. Louvação

Presidente - Com muita alegria e repletos do
Espírito Natalino, demos graças ao Senhor por
vivermos como irmãos, em uma família, unidos
pelos laços do amor, vínculo da perfeição.
Cantemos.
(Marco Campos - Pe. Ney Brasil)

1 - A terra se alegra e exulta e canta ao Senhor
novo hino, pois foi revelada na gruta a glória dos
céus num Menino!
Vinde, adoremos o Cristo, Cristo, luz do mundo!
2 - O Deus, que era outrora invisível, reergue o
homem caído e o sonho ele torna possível: eleva
ao céu o remido!
3 - Aqueles que o céu admiravam de longe virão
adorá-lo, (Mt 2,2) E o Rei, a quem tanto buscavam,
no Cristo irão contemplá-lo! (Mt 2,9-11)

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Como família de Deus reunida,
rezemos a oração que nos torna irmãos. Pai
Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - A família verdadeira se constrói
com valores cristãos. Como filhos e filhas do
Deus da paz, saudemo-nos com um abraço de
comunhão fraterna.
(Zé Vicente)

Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz! A paz que
só o amor é que nos traz! (bis)
1 - A paz na nossa vida, no nosso coração e a
bênção para toda criação! (bis)
2 - A paz na nossa casa, nas ruas, no país e a
bênção da justiça que Deus quis! (bis)

19. Canto de Comunhão (se houver)
(João de Araújo - André Jamil Zamur)

1 - Já o céu contemplamos neste dia, pois nasceu
para nós o Salvador! E, feliz, eis a terra ao céu
unida no louvor puro e santo ao Deus amor.
Já cumpriu-se a profecia, já nasceu o Salvador.
Céus e terras, na alegria, cantam hoje um só
louvor. No presépio pequenino e no pão celestial,
honra e glória ao Deus Menino, num louvor
sempre eternal.
2 - Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma
luz que é celeste o mundo viu. No clarão redentor
que brilha agora, no deserto a esperança então
floriu.
3 - Tudo é pobre na gruta e tão singelo, mas
transborda de paz como um jardim. E Natal
é mistério assim tão belo, pois quis Deus ser
também pequeno assim.
4 - Vindo a nós, entre pobres, na alegria, o Senhor
sempre é luz para as nações. E, se, humilde, em
Belém nasceu um dia, hoje vem renascer nos
corações.

20. Oração

Presidente - Ó Deus misericordioso, mais uma
vez partilhamos o Pão e a Palavra em vossa mesa.
Fazei-nos seguir os exemplos da mais santa das
famílias, vencendo as lutas da vida, chegando às
glórias do Céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
22. Refletindo sobre a família
(ler para a assembleia)

Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de
praticar, a exemplo da Santa Família, as virtudes
familiares. Como imitar a santidade de Jesus,
o Filho de Maria? Maria estava sem pecado,
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José era um homem justo, perfeitamente ajustado
à vontade de Deus. Em plenitude, nenhuma
família pode viver como a Família de Nazaré, bem
sabemos! Mas o modelo que nos é apresentado
por Lucas é o modelo da família concreta de Nazaré,
com o acompanhamento de todas as etapas de
crescimento do Filho Jesus, com toda a atenção e
cuidado de Maria e José, com momentos de zanga
dos pais quando Jesus ficou com os doutores no
templo… Uma família perseverante e confiante!
Assim, a Família de Nazaré torna-se muito próxima
de nós. É a mesma missão para as nossas famílias:
oferecer a cada filho um lugar de crescimento, um
lugar de enraizamento onde a seiva da vida possa
buscar a sua força, para que os frutos cheguem à
maturidade. Peçamos a Jesus, Maria e José para
nos acompanharem neste caminho: eles passaram
por isso e compreendem-nos bem!
(Disponível em: http://www.dehonianos.org/portal/festa-dasagrada-familia-ano-c/ Acesso em: 02/10/2018)

23. Gesto Concreto

- Onde houver novas famílias em seu bairro,
em sua comunidade, visitá-las e acolhê-las. Ou
famílias que tenham pessoas enfermas.

24. Bênção

Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está
no meio de nós.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.
- A família cristã é a primeira enviada em missão
dentro do lar e na sociedade onde vive. Ide em paz
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. Zezinho)

1 - Que nenhuma família comece em qualquer de
repente. Que nenhuma família termine por falta
de amor. Que o casal seja um para o outro de
corpo e de mente, e que nada no mundo separe
um casal sonhador. Que nenhuma família se
abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira
no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue
a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do
ontem, no hoje e em função de um depois. Que
a família comece e termine sabendo onde vai, e
que o homem carregue nos ombros a graça de
um pai. Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor e que os filhos conheçam a
força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa,
Senhor, a minha também. (bis)

Preparando a Partilha da Palavra

“Como são belos os pés que anunciam a paz,
noticia a felicidade e traz uma mensagem de
salvação: Deus reina e nos ama!”. Por isso o
Livro do Eclesiástico anuncia o comportamento
que deve reinar na vida familiar, chamando
os homens a honrar o seu pai, para alcançar o
perdão de seus pecados, pois quem respeita a
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sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. O
escritor sagrado manifesta a necessidade de se
amparar os pais na velhice, sendo compreensivo,
humilde e caridoso, assim seus pecados serão
perdoados. Todas estas atitudes são atitudes
relevantes do quarto mandamento - honrar pai e
mãe. Na segunda leitura, São Paulo orienta sobre
a convivência familiar baseando-se, acima de tudo
no amor, que é vínculo de perfeição, e também
no perdão e na paz em Cristo. Conclamando
para o perdão, esta atitude é vivida na família,
que exige desprendimento e perdão. Paulo faz
recomendações a todos os membros do núcleo
familiar, sempre relacionando à atitude de um
e de outro: “Mulheres, sede submissas a vossos
maridos, como convém no Senhor,” portanto com
a dignidade de pessoa humana, conservando a
integridade dos valores cristãos. “Maridos, amai
vossas esposas e não sejais ásperos com ela,”
seguido da recomendação aos filhos: “…obedecei
em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao
Senhor.”: E há ainda outro aspecto que tiramos
da Palavra de Deus: a família vive a alegria. No
Salmo Responsorial, cantamos: “Felizes os que
temem o Senhor e trilham seus caminhos.” Todo
este Salmo é um hino ao Senhor, fonte de alegria
e de paz: o Senhor está perto, escuta o grito
dos humildes e os liberta do mal. Celebrando
hoje a Festa da Sagrada Família, o Filho de Deus
prepara-se para cumprir a sua missão redentora,
vivendo de maneira laboriosa e escondida na
santa casa de Nazaré. Desta forma, Ele, unido
a todos os homens mediante a encarnação (cf.
Gaudium et spes, 22), santificou a família humana.
A Sagrada Família continua sendo o modelo de
vida familiar, principalmente sobre aquelas que
vivem em situações difíceis. Que ela ajude os
homens de cultura e os responsáveis políticos
para que defendam a instituição familiar fundada
no matrimônio e a apóiem ao enfrentarem
os graves desafios do tempo presente. Que
a partir de Nazaré possamos olhar, escutar,
meditar e contemplar o significado profundo da
manifestação do Filho de Deus em nosso meio, na
força de uma criança como Jesus.

Leituras da Semana

2ª feira: 1Jo 2,18-21; Sl 95; Jo 1,1-18
3ª feira: Nm 6,22-27; Sl 66; Gl 4, 4-7; Lc 2,16-21
4ª feira: 1Jo 2,22-28; Sl 97; Jo 1,19-28
5ª feira: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97; Jo 1,29-34
6ª feira: 1Jo 3,7-10; Sl 97; Jo 1,35-42
Sábado: 1Jo 3,11-21; Sl 99; Jo 1,43-51
Domingo: Is 60,1-6; Sl 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
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