
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações 
do tempo do Natal, assim como, a recordação da vida. 
Enquanto o animador acende as velas do altar, entoa-se 
o canto abaixo e uma família conduz as imagens de Jesus, 
Maria e José ou o quadro da Sagrada Família, colocando 
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. 
2 - Maria do “sim” e do amor doação. José 
operário a serviço do pão. Jesus ocupado com 
sua missão: três vidas distintas, num só coração.

1. Acolhida 
Animador (a) - Amados irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos a esta Celebração do 
Mistério da nossa fé. Nesta festa da Sagrada 
Família trazemos presente as nossas famílias 
com alegrias e sofrimentos, mas também com 
a certeza de que estão sendo guiadas por Deus 
para um caminho feliz de vida plena para todos. 
Neste momento, recordamos os fatos marcantes 
da semana que passou. (Recordação da vida) Na 
esperança de que nossas famílias sejam um lugar 
de conviver, amar, dialogar e perdoar, cantemos.

Procissão: Cruz ladeada por velas, Lecionário, leitores, ministros 
e Presidente

2. Canto Inicial (Pe. Jonas Abib) 
Eu e minha casa serviremos ao Senhor! (2x) 
1 - Deus não quer nos condenar, quer de nós 
uma decisão. Para o nosso bem, pra nos salvar. 
Pergunta hoje, então? A quem você quer servir? 
(4x) 
2 - O pecado quer nos dominar e Deus quer nos 
santificar. É preciso decidir, ser de Deus, não me 
enganar. A quem você quer servir? (4x)

Presidente - Celebrando hoje o Mistério Pascal 
de Jesus Cristo, deixemos que a Palavra de Deus 
irrigue e fecunde abundantemente a vida e a 
história de cada um de nós, para que possamos 
imitar as virtudes da Família de Nazaré. Como 
filhos e filhas do mesmo Pai, e irmãos e irmãs 
de Jesus, façamos o sinal de nossa fé. Em nome 
do Pai...
Presidente - A paz do Deus Amor, a luz do Seu 
Filho Jesus Cristo e a força renovadora do Espírito 
Santo estejam sempre convosco. Bendito seja 
Deus...

3. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso coração ao arrependimento. 
(Silêncio) Reconhecendo-nos necessitados da Vossa 
Divina misericórdia, confessemos os nossos 
pecados. Confesso a Deus....
Presidente - Deus de 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 a Deus Pai que 
manifestou seu grande amor por nós, enviando 
seu Filho ao mundo para nos salvar. 
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12. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que santificou a Família de 
Nazaré, professemos a nossa fé. Creio em Deus 
Pai...

13. Preces da Comunidade 
Presidente - Elevemos ao Pai com carinho os 
pedidos daqueles que O buscam fielmente.
- Senhor, iluminai a vossa Santa Igreja, para que 
ela oriente as famílias na vivência da fé e do amor. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria e discernimento 
às lideranças políticas e religiosas, para que 
promovam ações em favor de vida digna para 
nossas famílias. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai todos os que se doam em 
favor das famílias, especialmente os membros das 
Equipe de Preparação para os Noivos, da Pastoral 
Familiar e da Criança, do Encontro de Casais com 
Cristo e outros serviços. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei os idosos abandonados pelos 
filhos; que o nosso acolhimento e a nossa ajuda 
façam com que se sintam amados e queridos. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Atendei, Senhor, as nossas súplicas. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - Todos nós sabemos a grande 
importância da família para cada ser humano. A 
família de Nazaré, mesmo diante das dificuldades 
e dos modelos de família hoje, continua a ser 
fonte inspiradora para todos e cada família 
cristã. Apresentemos ao Senhor os dons e 
serviços prestados às famílias no resgate dos 
valores cristãos e da dignidade humana. Vamos 
proclamar em dois coros as maravilhas realizadas 
em nossas comunidades em favor da vida de 
nossas famílias.
Lado A - Vidas assistidas pela Pastoral da Criança;
Lado B - Vidas assistidas pelos Vicentinos;
Lado A - Vidas assistidas pela Pastoral da 
Misericórdia;
Lado B - Vidas assistidas pela Pastoral Familiar;
Lado A - Vidas assistidas pelo acolhimento e 
acompanhamento dos noivos;
Lado B - Vidas assistidas pelos Sacramentos da 
Iniciação Cristã: Batismo, Crisma e Eucaristia.
Lado A - Vidas assistidas pelos centros e casas de 
acolhida dos mais necessitados;
Lado B - Vidas assistidas pela Pastoral da 
Sobriedade no aconselhamento e na oração.
(José Raimundo Galvão)
1 - As nossas mãos sofridas nem sempre têm 
o que dar, mas vale a própria vida de quem 
prossegue a lutar.

(Missal Romano - Francisco de Assis) 
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados, aos homens por Ele 
amados. /Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus 
Pai Todo-Poderoso, nós Vos louvamos, nós 
Vos bendizemos. /Nós Vos adoramos, nós 
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, tende 
piedade de nós, 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.

5. Oração 
Presidente - 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.

(Novena de Natal)
A Palavra de Deus, veio quando Jesus nasceu, 
força do Espírito Santo e do amor do Pai. (bis)

6. Leitura do Livro do Eclesiástico (3, 
3-7.14-17a)

7. Salmo Responsorial (127) (Pe. José Weber, SVD)
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!
- 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 (D.R.)
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 Mateus (2, 13-15.19-23)

11. Partilha da Palavra

Deus nos fala

Nossa resposta
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Deus ama os pobres e se fez pobre, também, 
desceu à terra e fez pousada em Belém.

15. Canto das Oferendas 
(Onde houver Celebração da Palavra) 
(Renato Pargamagnani - Tiago L. Bibimak)
1 - Inovamos Senhor nosso lar, convidamos 
vizinhos, irmãos, preparamos a mesa do altar pro 
Natal de Jesus celebrar. 
O Natal pode ser todo dia se cada família se 
comprometer a viver qual José e Maria em seu 
dia a dia Jesus acolher! 
2 - Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo 
se igualou, os pequenos, também os sem lar, os 
sem-terra que a busca cansou. 
3 - Nossa casa Senhor tem espaço para o índio, a 
mulher desvalida, para o negro que passo a passo 
vai mudando a história sofrida. 
4 - Nossa casa Senhor é pequena mas abriga o 
doente excluído, cada gesto de amor vale a pena, 
pois Jesus fez-se pobre e menino.

(Onde houver Celebração Eucarística) (Pe. Carlito - Geraldo Violeiro)
1 - A família que sempre partilha o amor e o 
perdão. Família que vive com Cristo em seu 
coração. Que reparte as flores, as dores, também 
os sorrisos. Esse lar se torna lugar igual no paraíso.
A família que junto partilha o pão e o vinho. 
E que sempre unida percorre os mesmos 
caminhos. Se se um ofende logo se arrepende 
e o outro perdoa. Pode crer que um lar como 
esse Jesus abençoa!
2 - Um lar onde o Pai sabe dar bom exemplo e 
conselho. E a mãe é um amparo, aconchego e 
também é um espelho. Os filhos que crescem no 
amor frutificando a fé. Semelhanças terão com 
Jesus, Maria e José.
3 - Bom seria ter muitas Marias e muitos Josés. 
Ter casais fiéis e leais como o de Nazaré. E entre 
si fizessem surgir a divina luz. Esse brilho faria que 
os filhos imitassem Jesus.

16. Louvação
Presidente - Louvemos ao Pai, sobretudo porque, 
feito Deus Conosco, Ele veio restaurar todo o 
universo e libertar nossas famílias da corrupção, 
da injustiça e do pecado.
(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; E o Rei, a quem tanto buscavam, no 
Cristo irão contemplá-lo!

17. Pai Nosso 
Presidente - Com amor e confiança rezemos a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz 
Animador(a) - O amor é o elemento essencial 
que faz reinar a paz e a harmonia na família. 
Saudemo-nos com um gesto fraterno.
(Luiz A. Bartelli) 
Paz meus irmãos queremos paz. Paz pra viver 
na unidade. Paz que transforma nossa vida, que 
faz as nossas famílias serem unidas de verdade. 
Paz meus irmãos queremos paz. Paz para a nova 
sociedade. Paz que dissipa toda guerra, que 
transforma nossa terra para a nova humanidade.

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

21. Notícias e Avisos 

22. Gesto Concreto
- Ore com sua família antes das refeições. E, ao 
menos uma vez na semana, reúna-os para a 
oração do terço.
- Seja o primeiro catequista dos seus filhos. 
Promova o encontro deles com Jesus de Nazaré. 
- Procure saber da realidade dos seus vizinhos 
na rua, no bairro ou na comunidade, e adote 
uma família para ajudar em suas necessidades 
materiais e espirituais. Deus nos faz irmãos

Deus nos envia
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e o cuidado que se cultivam para com os pais, 
bem como o Salmo, ele exalta a família que teme 
ao Senhor, e promete-lhe felicidade e bênção. 
Na segunda leitura, Paulo orienta para a forma 
de convivência familiar que deve ser baseada, 
acima de tudo, no amor, vínculo da perfeição, e 
também no perdão e na paz em Cristo. O apóstolo 
sublinha: “suportai-vos uns aos outros, perdoai-
vos mutuamente”, mostra, portanto, que a vida 
tanto na grande comunidade, como na pequena 
comunidade familiar, exige desprendimento e 
vivência deste atributo tão divino - o perdão. O 
Evangelho retrata a fuga da família de Nazaré 
para o Egito. Herodes, ao saber da vinda do 
Messias Salvador, determinara que matassem 
todos os recém-nascidos. Atitude que bem 
caracteriza aqueles que se veem inseguros diante 
da novidade de Deus. A Santa Família só retornou 
para Nazaré depois que Herodes morreu. Poucas 
passagens bíblicas são tão fortes quanto a que é 
narrada hoje. Um rei tirano e louco, ameaça uma 
família escolhida por Deus para cumprir suas 
promessas em favor da humanidade. A Sagrada 
Família ajuda-nos a caminhar na fé, na constante 
sintonia com Deus. Quantos são os perigos de 
hoje! Quantos Herodes atuais querem matar 
a família, seja promovendo sua desagregação, 
seja insistindo em sua desvalorização. A família 
é uma pequena comunidade e como tal, a par 
de alegrias e realizações, enfrenta também 
crises, dificuldades e desafios. Por isso, São 
Paulo recomenda o perdão mútuo. Viver em 
família requer de cada um e de todos: respeito, 
solidariedade, desprendimento. Como cristãos 
convictos do grande valor da família, somos 
constantemente desafiados e confrontados com 
outras formas de pensar. Cabe-nos ter coragem e 
enfrentar tais agruras (aflição - sofrimento) como 
José e Maria, com o Menino ao colo, enfrentaram 
o deserto. Refeitas e fortalecidas, nossas famílias 
sejam uma pequena igreja doméstica, e nos 
empenhemos que nossa Igreja seja a grande 
Família sonhada por Deus. 

(Roteiros Homiléticos 2007 - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: 1Jo 2,12-17; Sl 95; Lc 2,36-40
3ª feira: 1Jo 2,18-21; Sl 95; Jo 1,1-18
4ª feira: Nm 6,22-27; Sl 66; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
5ª feira: 1Jo 2,22-28; Sl 97; Jo 1,19-28
6ª feira: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97; Jo 1,29-34
Sábado: 1Jo 3,7-10; Sl 97; Jo 1,35-42
Domingo: Is 60,1-6; Sl 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

23. Homenagem às famílias
A equipe de celebração prepara uma bonita coreografia, 
conforme o canto, em homenagem às famílias.

(Eni Santos e Hélcio Grespan)
Erguei as mãos pedindo a Deus a proteção e 
união pela família. (bis) 
1 - Não há gesto mais bonito do que esse. Quando 
um filho pede a bênção a seus pais e acredita 
fielmente que essa bênção vem de Deus, que 
o fará seguir em paz. A família é o caminho da 
esperança, a certeza que se tem pra onde voltar, 
não há nada mais divino e é por isso que a 
presença de Jesus nela está. 
2 - Deus abençoe a mim e abençoada está, com 
seu amor cada pessoa que se encontra aqui, Deus 
abençoe a mim. E abençoada está cada família 
que celebra a vida em Ti.

24. Bênção
- O Deus nosso Pai, que vos reuniu para celebrar a 
festa da Sagrada Família, vos abençoe, vos proteja 
de todo o mal e vos confirme na sua paz. Amém. 
- O Cristo Senhor, que nasceu no seio da Sagrada 
Família, revelando a humanidade de Deus, vos 
torne testemunhas do seu Evangelho. Amém.
- O Espírito Santo, que por intermédio da Sagrada 
Família, vos ofereceu um sinal de solidariedade, 
vos torne capazes de criar na Igreja uma 
verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Que a Virgem Mãe de Deus, firme vossas famílias 
na sua graça, conservando-as com seu amor 
maternal.  Ide em paz e 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 
A primeira leitura relembra a importância do 
quarto mandamento - honrar pai e mãe - a 
identidade de um povo se mede, em certo 
sentido, pela relação familiar, o respeito, o amor 


