
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Estamos na Oitava do Natal, celebra-
mos hoje o domingo da Festa da Sagrada 
Família, Jesus, Maria e José. Sejam todos 
bem-vindos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na liturgia de hoje, percebemos que 
o mundo é a família de Deus, pois Jesus 
se encarnou em nossa realidade, experi-
mentando o drama de todas as famílias 
humanas, conduzindo seu povo para a 
vida em plenitude.
Com a festa da Sagrada Família, cele-
bramos não só o sofrimento das famílias 
brasileiras, mas sobretudo a certeza de 
que estamos sendo guiados por Deus no 
caminho que conduz à liberdade e vida 
para todos.
Na alegria deste encontro das famílias, 
entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 16 (CD3), 
38(CD4)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189, 190

Dir.: O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra de Deus, nos chama à 
conversão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 199(CD12), 203(CD3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus de bondade, a 
santa família de Nazaré é para cada um 
de nós exemplo de obediência à tua von-
tade. Dá-nos a graça de viver em nossos 
lares a mesma comunhão de fé e, unidos 
pelos laços do amor, possamos morar 
para sempre em tua casa com todos os 
que te são fiéis. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

A Palavra de Deus é luz, que nos guia na 
escuridão: é semente de paz, de justiça 
e perdão!

8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 3,3-7.14-17a
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 127(128)

Felizes os que temem o Senhor e trilham 
seus caminhos!

Feliz és tu se temes o Senhor
e trilhas seus caminhos! 
Do trabalho de tuas mãos hás de viver, 
serás feliz, tudo irá bem!

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.

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 3,12-21

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Que a paz de Cristo reine em vossos co-
rações 
e ricamente habite em vós sua palavra!

12. EVANGELHO: Lc 2,41-52

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Como família que escuta a Palavra, 
confiantes elevemos a Deus as nossas 
preces.

Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, 
nossa prece escutai!

– Senhor, fortalecei a fé de nossas famí-
lias, para que superando corajosamente 
os desafios do mundo de hoje, possam 
preservar os valores morais e éticos como 
contribuição à construção de uma socie-
dade equilibrada. Nós vos pedimos.

– Senhor, iluminai os noivos, para que em 
sua busca de conhecimento e comunhão 
pessoal, e em sua doação recíproca, não 
sejam egoístas, mas caminhem juntos 
para um amor responsável e livre. Nós 
vos pedimos.

– Senhor, protegei as famílias dos migran-
tes e dos desalojados, para que nosso 
acolhimento e nossa cooperação façam 
com que se sintam com mais dignidade. 
Nós vos pedimos.

Dir.: Ó Pai, que nos criastes e conheceis 
nossos pensamentos mais íntimos, ouvi 
a nossa oração e dai-nos a vossa alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 405(CD21), 
392(CD4)

Dir.: Partilhemos o que temos e somos 
para a manutenção dos nossos trabalhos 
pastorais.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1011

Dir.: A paz é fruto da justiça. Que nossas 
famílias sejam celeiros de anunciadores 
da paz tão sonhada por Jesus. 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
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Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 523(CD13), 530(CD4)

20. RITO DE LOUVOR: 57, 58

Dir.: Louvemos a Deus com cantos de 
louvor por aquilo que Ele nos fez. Que o 
Senhor fortaleça a fé de nossas famílias no 
caminho de realização do Reino de Deus.

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, defensor dos 
pobres, fomos tocados profundamente por 
vossa presença nesta celebração. Vós nos 
fizestes pessoas novas em vosso amor. 
Ajudai-nos a prolongar, em nossa família 
e em todos os lugares, os sentimentos 
de compaixão que colocastes em nossos 
corações pelo mistério do nascimento de 
Jesus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Deus de infinita bondade que, pela 
encarnação de seu Filho, expulsou as trevas 
do mundo e, com seu glorioso nascimento, 
transfigurou este dia expulse dos nossos 
corações as trevas dos vícios e nos trans-
figure com a luz das virtudes. Amém.

Dir.: Aquele que anunciou aos pastores, 
pelo anjo, a grande alegria do nascimento 
do Salvador derrame em nossos corações 
a sua alegria e nos torne mensageiros do 
Evangelho. Amém.

Dir.: Aquele que, pela encarnação do seu 
Filho, uniu a terra ao céu nos conceda sua 
paz e seu amor e nos torne participantes 
da Igreja celeste. Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Lembrando a Sagrada Família de Jesus, 
Maria e José, sugere-se que uma família 
participe na procissão de entrada levando 
a imagem da Sagrada Família.

w Pode-se fazer a Recordação da Vida ouvin-
do testemunhos de alegrias, dificuldades 
e os sonhos das famílias presentes. Pode 
ser preparada com antecipação ou feita 
de maneira espontânea, tendo cuidado 
com o rito, para que não se transforme 
em um momento de súplicas, ação de 
graças ou intercessão.

w A 1ª leitura poderia ser proclamada por 
um (a) jovem e a 2ª leitura por um casal.

w Cuide-se para que a homilia promova a 
família como sinal do amor de Deus no 
mundo.

w Pode-se fazer uma bênção especial para 
as famílias presentes.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força. 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 900 (CD 13), 677 (CD 6)

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Jo 1,1-4 Sl 96(97),1-2. 
5-6.11-12 (R. 12a), 

 Jo 20,2-28
3.ª-feira: 1Jo 1,5-2,2 Sl 

123(124),2-3.4-5.7b-8 
 (R. 7a), Mt 2,13-18 
4.ª-feira: 1Jo 2,3-11 Sl 95 (96), 

1-2a. 2b-3. 5b-6 (R. 11a), 
Lc 2,22-35

5.ª-feira: 1Jo 2,12-17 Sl 95 (96), 
7-8a. 8b-9. 10 (R. 11a), 
Lc 2,36-40

6.ª-feira: 1Jo 2,18-21 Sl 95 (96), 
1-2. 11-12. 13 (R. 11a), 
Jo 1,1-18

Sábado: Nm 6.22-27 Sl 66(67), 
2-3.5.6.8 (R.2a) Gl 4,4-7, 
Lc 2,16-21
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O período do Natal nos leva a meditar 
sobre a sagrada Família de Nazaré, exemplo 
para todas as famílias cristãs. Cristo quis 
entrar em nossa história pela por ta da 
família, para resgatá-la dos estragos que 
o pecado original deixou também nela e 
santificá-la.

Papa São João Paulo II disse que ela 
é o grande “patrimônio da humanidade”, o 
“santuário da vida” que Deus preparou para 
a vida ser protegida desde a gestação da 
mãe até a morte natural. Ela é também “a 
Igreja doméstica”, em que Deus é amado 
e adorado em primeiro lugar, onde se reza 
e ensina os filhos a rezarem.

Festa da Sagrada Família

A Festa da Sagrada Família, que a 
Igreja celebra no domingo após o Natal, 
deixa claro que a família é sagrada. Para 
nós cristãos ela não é somente uma rea-
lidade cultural, social e antropológica; ela 
é, acima de tudo, uma realidade teológica, 
isto é, ela pertence ao plano de Deus para 
a humanidade. Desde a criação, o Senhor 
pensou a humanidade como homem e 
mulher (cf. Gn 1,27) e determinou que 
o homem não estivesse sozinho (cf. Gn 
2,18); desde o princípio, a primeira palavra 
do homem foi uma declaração de amor à 
mulher: “Esta sim, é osso de meus ossos 
e carne de minha carne” (Gn 2,23).

Celebremos a festa da 
Sagrada Família de Nazaré

Jamais será lícito a um cristão aceitar 
um conceito de família diferente daquele 
que a Palavra de Deus nos apresenta. Trata-
-se, aqui, de fidelidade à Palavra de Deus. 
E num tema decisivo para a humanidade, 
destruir e desvirtuar a família é colocar em 
perigo a própria humanidade! Por falta de 
uma família cristã, vemos nossos jovens 
sem religião, descristianizados.

Enfim, a Sagrada Família de Nazaré 
nos ensina a viver o que disse São Paulo: 
“Irmãos, vós sois amados por Deus, sois 
seus santos eleitos: revesti-vos de sin-
cera misericórdia, humildade, mansidão 
e paciência, supor tando-vos uns aos 
outros e perdoando-vos mutuamente, 
se um tiver queixa contra o outro. Que a 
paz de Cristo reine em vossos corações, 
à qual fostes chamados como membros 
de um só corpo. Que a palavra de Cristo 
habite em vós. Tudo que fizerdes, seja 
feito em nome do Senhor Jesus Cristo. 
Por meio dele daí graças a Deus Pai”. 
(Col 3,12-17)

Que intercedam por nós a Virgem 
Maria e seu esposo, São José! Que tenha 
misericórdia de nós o Cristo Jesus, feito 
obediente a seus pais no coração da casa 
de Nazaré.

(https://formacao.cancaonova.com/fami-
lia/celebremos-a-festa-da-sagrada

-familia-de-nazare/)
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