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ANO NACIONAL DO LAICATO

SAGRADA FAMÍLIA: MODELO PARA NOSSAS FAMÍLIAS

- Colocar em destaque a imagem ou quadro da
Sagrada Família. Pode ser feita a intronização.
- Preparar água benta para a Bênção das
Famílias.
- Envolver famílias na Liturgia da Palavra.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam todos bem vindos! A misericórdia
de Deus veio ficar entre nós. Assumindo a
condição humana, Cristo se abrigou no

coração de uma família: a Sagrada Família
de Nazaré. Por isso, o Natal é a festa da
família. Peçamos, hoje, por todas as famílias
e pela humanidade. Que possam
redescobrir em Deus a fonte da unidade
familiar. Congregados no Senhor,
cantemos.

02. CANTO
Vinde, cristãos, vinde à porfia... n° 1.177
Ou... Cristãos, vinde todos... nº 178

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Todos: Amém.
D. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor Jesus fez de nós um povo
santo, única família dos filhos de Deus. O
pecado desune, separa. Reconheçamo-nos
pecadores, implorando, a misericórdia
divina. (Silêncio).
Senhor, Senhor, piedade... nº 239



D. Deus de misericórdia e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Com alegria e gratidão, glorifiquemos ao
Deus da vida que nos enviou o seu Filho
para a nossa salvação.
Glória a Deus lá nos céus... nº 252

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, 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.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus nos mostra a
importância da família. No carinho, partilha
do amor, da esperança e da fé seremos cada
vez mais humanos. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA:
Eclo 3,3-7.14-17a

L.1 Leitura  do Livro do Eclesiástico

SALMO RESPONSORIAL: 127(128)
Refrão: Felizes os que temem o Senhor
e trilham seus caminhos!

SEGUNDA LEITURA: Cl 3, 12-21

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses.

EVANGELHO: Lc 2, 22-40

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Que a paz de Cristo reine em vossos
corações e ricamente habite em vós sua
Palavra!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
No Domingo após o Natal celebra-se a
festa da Sagrada Família: Jesus, Maria e
José. Deus quis manifestar-se aos homens
integrado numa família humana. Ele quis
nascer numa família, transformando-a  num
presépio vivo. Hoje, pois, celebramos o
verdadeiro "Dia da Família".
A primeira leitura lembra aos filhos seus
deveres: honrar pai e mãe, socorrê-los e
compadecer-se deles. Ter piedade, respeito
e dedicação para com eles. Isto
corresponde ao cumprimento da vontade
de Deus.
Na segunda leitura São Paulo, enumera as
virtudes que devem reinar na família:
compaixão, bondade, humildade, mansidão
e paciência. Suportar-se uns aos outros com
amor, perdoar-se mutuamente. Revestir-se
de caridade e agradecimentos. Alicerçada
no amor cristão, a família terá perseverança,
harmonia e unidade. Existindo amor tudo
se supera. Se falta, tudo é sumamente
pesado. E o único amor que perdura é o
que tem o fundamento no amor de Deus.
A Sagrada Família é modelo de todas as
famílias cristãs. Deus ocupa sempre o
primeiro lugar. Tudo Lhe está subordinado.
Imitando a Família de Nazaré nossos lares
serão iluminados. Assim, aprimoremos
nosso relacionamento com o Senhor e
nossos familiares.
O Papa Paulo VI disse: “Nazaré é a escola
onde se começa a compreender a vida de



Jesus: a escola do Evangelho. Aqui se
aprende a olhar, a escutar, a meditar e a
penetrar o significado, tão profundo e tão
misterioso, dessa muito simples, muito
humilde e muito bela manifestação do Filho
de Deus entre os homens. Aqui se aprende
a imitar essa vida”.
A família é a forma básica e simples da
sociedade. Principal escola de todas as
virtudes sociais. Nela se aprende a prática
da obediência, a preocupação pelos outros.
Também a responsabilidade, compreensão
e ajuda mútua. Está comprovado que a
saúde de uma sociedade se mede pela
saúde das famílias. Os ataques à família
(como divórcio, aborto, ideologias
contrárias, etc.) são ataques diretos à
própria sociedade. Os resultados não
tardam a manifestar-se.
O Messias quis começar sua tarefa
redentora no seio de uma família simples.
O lar onde nasceu foi o primeiro lugar por
Ele santificado. Neste dia especial, pedimos
a proteção da Sagrada Família por todas
as famílias de nossa comunidade.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé. Creio em Deus
Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Confiantes, elevemos a Deus nossos
pedidos. A cada pedido digamos: Ouvi-nos
Senhor.
L.1 Que o Santo Padre, o Papa Francisco,
continue ensinando que a vida familiar é a
primeira e insubstituível escola das virtudes
sociais, rezemos.
L.2 Por todas as famílias de nossa
comunidade, para que, a exemplo da Família
de Nazaré, vivam no amor e na alegria,
rezemos.

L.1 Que todas as famílias que enfrentam o
drama das separações e das discórdias
redescubram a beleza do perdão e da
fidelidade, rezemos.
L.2 Por todos os pais e mães que sofrem
com o abandono ou a perda de seus filhos.
Que sejam fortalecidos e reanimados pela
Sagrada Família, rezemos.
L.1 Que legisladores, governantes e pessoas
de boa vontade sejam sempre defensores
do plano de Deus acerca da família e do
Matrimônio, rezemos.

D. Hoje, dia da Sagrada Família, pedimos
uma bênção especial para as famílias de
nossa Comunidade. (Pedir que os membros
das famílias fiquem juntos e façam um
prece em silêncio)

D. A nossa proteção está no nome do
Senhor.
T. Que fez o céu e a terra.
D. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
T. E chegue até Vós nosso clamor.

D. Oremos: Bendito sejais Senhor, que na
Páscoa do Antigo Testamento conservastes
intactas as casas do povo eleito. Pela
aspersão do sangue do cordeiro e nos
sacramentos da nova aliança nos destes
vosso Filho Jesus Cristo, por nós crucificado
e ressuscitado de entre os mortos. Como
verdadeiro cordeiro pascal, Ele protege as
famílias das ciladas do inimigo e as enriquece
com a graça do Espírito Santo. Derramai
vossa bênção sobre as famílias aqui
reunidas. Que a alegria da caridade, amor
e a harmonia inunde os corações e os lares
destes nossos irmãos e irmãs. Que busquem
construir uma casa a exemplo da Sagrada
Família de Nazaré e testemunhem o amor
de Deus no lar e no mundo. Por Cristo, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
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(Enquanto se faz a aspersão, canta-se algum
refrão ou canto sobre as Famílias: "Minha
prece de pai..." ou "Que nenhuma família..." ou
outro.)

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Depositemos no altar toda a nossa
gratidão ao Deus que nos ama infinitamente.
Nossas ofertas e dízimo são frutos do
trabalho de cada família. Eles ajudam na
manutenção do trabalho de evangelização
da Igreja. Cantemos.
Inovamos Senhor nosso lar... nº 482

12. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança, rezemos a
oração dos filhos e filhas de Deus. Pai
nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Expressando o desejo profundo do
nosso coração de vivermos em paz,
saudemo-nos mutuamente.
Aperte a minha mão... n° 538

14. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, ó Pai, na vossa
bondade, que, refeitos com o vossa
Palavra, imitemos continuamente a
Sagrada Família e, após as dificuldades
desta vida, convivamos com ela no céu.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
- O Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS
2018" acontecerá em Ecoporanga. Será
de 10 a 13 de fevereiro. Procure o Grupo
de Oração da Renovação Carismática
em sua Paróquia para receber mais

Leituras para a Semana

2ª Celebração própria - folheto
3ª 1Jo 2, 22-28 / Sl 97(98) / Jo 1, 19-28
4ª 1Jo 2 ,29 – 3, 6 / Sl 97(98) / Jo 1, 29-34
5ª 1Jo 3 ,7-10 / Sl 97(98) / Jo 1, 35-42
6ª 1Jo 3 ,11-21 / Sl 99(100) / Jo 1, 43-51
Sáb.: 1Jo 5, 5-13 / Sl 147(147B) / Mt 1, 7-11

informações. Faça sua inscrição e
participe conosco!

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o
crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

17. CANTO
Olhando a Sagrada Família... nº 1.283


