
Nº  2.330 (Ano C/Branco)        Festa da Sagrada Família       30 de dezembro de 2018

FAMÍLIA CRISTÃ: UMA PEQUENA IGREJA NO MUNDO

Ambientação: Enquanto se canta, "Olhando a
Sagrada Família..." n° 1.283, uma família
caracterizados de Jesus, Maria e José realiza os
seguintes gestos: forra o altar; coloca flores;
acende as velas; busca e colaca em destaque uma
imagem ou quadro da Sagrada Família.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs! A
liturgia deste domingo nos convida a refletir
sobre a Sagrada Família de Nazaré. Jesus,
Maria e José nos convidam a viver a
harmonia familiar. A criar nas nossas famílias
laços de amor, diálogo e acolhida.
Obs.: enquanto se canta o refrão, pedir que os
membros das famílias se sentem juntos.
Refrão: Sagrada Família de Nazaré,
Maria, Jesus e José. Modelo perfeito de
doação, ajude as famílias em sua missão.
C.Todos lembramos que São João Paulo II
nos ensinou: "o futuro da humanidade passa

pela família". Cada Comunidade é
convidada e convocada a incentivar a
Pastoral Familiar. Que ela funcione na
comunidade. O cuidado com as famílias é
uma missão de todos os batizados.
Refrão: Misericórdia, misericórdia,
misericórdia de Deus na família.
C. Celebrando a família de Nazaré
aprendemos a convivência no lar. Seguindo
seus exemplos, busquemos em nossa
família uma verdadeira Igreja doméstica,
fonte de vida e caminho de transformação
da sociedade.

02.  CANTO
Tua família aqui reunida... n° 126

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Neste encontro de irmãos, saudemos a
Trindade Santa: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça do Pai, o amor do Filho nascido
em Belém, e a força e luz do Espírito Santo,
estejam conosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus quer para nós famílias e lares
felizes. O que muitas vezes vemos é
desarmonia, infidelidade, falta de diálogo,
ausência de perdão e compreensão, falta



de acolhida e tantas outras falhas em nossas
famílias. Num instante em silêncio, faça seu
exame de consciência. Peça força a Deus
para a conversão. Deseje não cometer estes
ou outros pecados. (Um suave fundo musical
para ajudar na reflexão).
Cantemos: Senhor, que viestes... n° 237
D. Deus Todo-poderoso, rico em
misericórdia, perdoe nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Estamos na Semana do Natal.
Alegremo-nos porque Jesus nasceu e vive
no meio de nós. É o presente do Pai para a
humanidade e as famílias. Cantemos.
Glória a Deus lá nos céus... n° 252

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, que nos destes
a Sagrada Família como exemplo,
conceidei-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. Amem!

07. DEUS NOS FALA
D. Ouçamos com atenção a Palavra de
Deus. Ela ilumina as ações e os
relacionamentos nos lares.

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

L.1 Leitura do Livro do Eclesiástico.

SALMO RESPONSORIAL - 127(128)
Refrão: Feliz quem teme o Senhor e
anda em seus caminhos!

SEGUNDA LEITURA: Cl 3,12-21

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

EVANGELHO: Mt 2,41-52

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Quem diria!... n° 359

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A primeira leitura nos recorda as
obrigações que os filhos têm para com seus
pais. Nos alerta como eles devem ser
respeitados e amados. Lembra ainda como
os filhos devem cuidar e preocupar-se de
seus pais na velhice. Dá a garantia que
aquele que honrar pai e mãe terá as bênçãos
de Deus. Este é o quarto mandamento da
Lei de Deus: "Honra teu pai e tua mãe".
- Na segunda leitura Paulo escreve à
comunidade de Colossas. Ela foi fundada
por Epafras, discípulo de Paulo. Lembra na
carta que é o amor de Cristo que torna firme
e feliz a vida em família. Paulo pede a cada
um que cumpram suas obrigações dentro
do lar. Tudo seja realizado com compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência.
Assim, florescerá no lar o verdadeiro amor,
o laço da perfeição.
- O Evangelho nos fala de três etapas na
infância de Jesus, marcadas por três lugares:
Belém, Egito e Nazaré. Deus conduz a vida
de Jesus e seus pais. Estes o protegem e
guardam. Acompanham-no e educa-o no
seu crescimento.
- A Festa da Sagrada Família é um aspecto
do Mistério da Encarnação do Filho de
Deus. Jesus, o Filho de Deus, nasce de uma
família humana. José e Maria recebem de
Deus a missão de criar o seu Filho. Eles
formam a Família de Nazaré, a "Sagrada
Família". Nela, todos são santos e fiéis ao
Projeto do Pai. Torna-se por isso o modelo
para todas as famílias. Com ela nossas
famílias devem aprender a viver os valores
do Reino: a compreensão, o perdão, o
diálogo, a acolhida e principalmente o amor.
Todos os lares cristãos devem ser a morada
de Deus. Na família que habita Deus há
bondade, respeito, paz, amor. Uma



verdadeira Igreja doméstica.
- Neste dia, rezemos por todas as famílias.
Especialmente as que perdem seus
membros para as drogas, violência,
prostituição. Fortaleçamos a Pastoral
Familiar em nossas Comunidades e
Paróquia. Seja ela um espaço para o cuidado
e a promoção de nossas famílias.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos nossa fé no Deus que fez
morada no meio de nós. Ele é nossa vida.
Ele nos convida a proteger e cuidar de
todos, desde sua concepção até a morte.
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e Irmãos, dirijamos a nossa oração
a Deus, nosso  Pai. Ele mandou para nós
seu Filho Jesus, nascido em Belém. Com
confiança, peçamos: Ouvi-nos, Senhor!
L.1 Que a Santa Igreja de Deus,
testemunhando sua fé no Cristo, seja uma
verdadeira família, onde todos se encontrem
"em casa". Nós Vós pedimos.
L.2 Pelas famílias com dificuldades, que
sintam o amor do Pai e não lhes falte a
solidariedade dos irmãos. Nós Vós
pedimos.
L.1 Que os membros da Pastoral Familiar
levem adiante seus compromissos de
evangelizar as famílias. Nós Vós pedimos.
L.2 Que os jovens que se preparam para
formar uma família encontrem na
comunidade o estímulo e a força para
conseguir suas metas. Nós Vós pedimos.
L.1 Que os que destroem as famílias sejam
tocados pelo Senhor e vivam uma
verdadeira conversão e mudança de vida.
Nós Vós pedimos.
D. Deus de amor e bondade, ouvi nossos
pedidos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor nossos
presentes de Natal: famílias unidas, pais

responsáveis, filhos amorosos, idosos bem
cuidados, irmãos unidos, comunidade como
verdadeira família. Apresentemos também
todos os trabalhos da Pastoral Familiar. Que
nossos dízimo e ofertas manifestem nosso
compromisso com a Igreja.
Inovamos Senhor nosso lar... n° 482

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, a Luz brilhou em nossa
escuridão! A Palavra do Pai renovou a
criação! Saudemos com alegria o Deus-
Menino. Ele veio plantar sua tenda no meio
de nós. Louvemos em Jesus a ternura do
Pai que nos alcançou!
Refrão: Louvai, louvai, louvai ao
Criador; cantai, cantai, cantai a Deus
que é nosso Pai!
C. Nós Vos agradecemos ó Pai porque de
Vós recebemos o Salvador. O Vosso Filho
divino tornou-se humano. Fez divino tudo
o que é humano. Ele é o "Emanuel", Deus
com a gente. Bendizemo-Vos, Senhor da
paz, porque o Vosso Filho assumiu nossa
humanidade. Nele renovais nossa esperança
de que a Luz vencerá as trevas.
Refrão: Cristo é o grande Sol, que veio
brilhar no meio de nós. Cristo é a paz
do mundo, é luz e verdade, é libertação!
D. Glorificamo-Vos, porque Vosso Filho
tornou-se semelhante a um escravo. Ele
nasceu da Virgem Maria. Assim nos faz
participar da Vossa vida, e nos torna Vossos
filhos e filhas. Dai-nos a graça de celebrar
em paz estes mistérios. Nossas obras de
justiça e paz proclamem aos oprimidos que
hoje nasceu o Libertador!
Refrão: O mundo inteiro hoje canta:
Chegou o Salvador, // brilhando em
nosso meio, nos dando seu amor!//
C. Nossa louvação também é maior porque
nascendo em nosso meio, Jesus santificou
todos os lares. Na Família de Nazaré
encontramos um modelo de amor e serviço
um ao outro.
Refrão: Tudo seria bem melhor, se o
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Leituras para a Semana
2ª 1Jo 2, 18-21 / Sl 95(96) / Jo 1, 1-18
3ª Celebração própria - Santa Mãe de Deus
4ª 1Jo 2, 22-28 / Sl 7(98) / Jo 1, 19-28
5ª 1Jo 2, 29 – 3, 6 / Sl 97(98) / Jo 1, 29-34
6ª 1Jo 3, 7-10 / Sl 97(98) / Jo 1, 35-42
Sáb.:  1Jo 3, 11-21 / Sl 99(100) / Jo 1, 43-51

Natal não fosse um dia, e se as mães
fossem Maria, e se os pais fossem José,
e se a gente parecesse com Jesus de
Nazaré. //Estou pensando em Deus,
estou pensando no amor!//
D. Recebei, ó Deus santo, o louvor e a
adoração deste povo que celebra o Natal
de Jesus. Recebei-o através da oração que
nos faz família em Cristo Jesus: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos desejando a paz que vem
do Senhor.
Eu vou abraçar... n° 546

14. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, ó Pai, que, exortados
na Vossa Palavra, imitemos a Sagrada
Família. Após as dificuldades desta
vida, convivamos com ela no céu. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
- Avisar o horário e preparar a
celebração do dia 01/01/2019,
Solenidade de Santa Mãe de Deus.

16. BÊNÇÃO DAS FAMÍLIAS
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 o meu clamor.
D. Bendito sejais Senhor, que na Páscoa
do Antigo Testamento conservastes intactas
as casas do povo eleito. Elas foram
marcadas pela aspersão do sangue do
cordeiro. Nos Sacramentos da nova
aliança, deste-nos Vosso Filho Jesus Cristo,
por nós crucificado e ressuscitado. Jesus é
o verdadeiro Cordeiro Pascal! Ele protege

as famílias das ciladas do inimigo. Enriquece-
as com o Espírito Santo. Derramai Vossas
bênçãos sobre todas as famílias. Que a
alegria, caridade, amor e a harmonia inunde
seus corações. Por nosso Senhor, Jesus
Cristo. Amém.
- Canto para aspersão das famílias: Que
nenhuma família... n° 1.287

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Testemunhando o amor de Deus em
nossos lares, vamos em paz e o Senhor nos
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.

18. CANTO
É no campo da vida... n° 1.268


