
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Colocar na entrada do templo, de forma bem criativa e bonita, 
a imagem da Sagrada Família.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(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.
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (João de Araújo - André Jamil Zamur)
1 - Vinde irmãos e exultai na alegria. Do céu 
vede mistérios sem véus e com anjos cantai na 
harmonia. Glória a Deus no mais alto lá dos céus! 
Feliz Natal! Nasceu Jesus! Brilhou a luz do 
eterno amor. Glória e louvor ao dom do céu. 
Emanuel, Deus Salvador! 

2 - Paz aos homens de boa vontade, lá no céu 
cantam anjos também! É Jesus vindo a nós na 
humildade, toda terra se torna então Belém. 
3 - Em mistério, sorri o menino no aconchego e 
ternura dos pais. E louvores ao Deus pequenino 
vêm pastores cantando sempre mais. 

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo, é Natal, a 
alegria do nascimento de Jesus ainda ressoa em 
nossos corações. Bem-vindos a este encontro 
fraterno, para celebrarmos o mistério da nossa fé 
na Festa da Sagrada Família. É a família de Deus, os 
irmãos e irmãs reunidos, que tem oportunidade 
de fazer comunhão com a família trinitária. 
Jesus Cristo quer uma Igreja atenta ao bem que 
o Espírito derrama sobre as famílias. Iluminados 
pelos ensinamentos bíblicos saibamos olhar a 
realidade concreta de nossas famílias e resgatar 
a importância de abri-las a Deus e colocá-las na 
dinâmica do amor, que vincula e fortalece os 
nossos desafios e nossas fragilidades. Reunidos 
pelo amor da Santíssima Trindade, façamos o 
sinal da nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O amor do Pai, a salvação trazida 
por Jesus e a força do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Ao celebrarmos a Sagrada Família 
de Nazaré, também nós nos identificamos como 
uma família santa por virtude do Espírito. Neste 
dia, as famílias oferecem as suas alegrias e dores, 
as bênçãos familiares e também as cruzes do dia a 
dia. Cristo acolhe tudo e transforma em sua oferta 
de amor sua vida dada para nosso sustento. 
Vamos trazer presente o que marcou nossa 
vida na semana que passou (recordação da vida).

4. Entrada da imagem ou quadro da 
Sagrada Família
Presidente - O amor vivido nas famílias sob a 
proteção da Sagrada Família de Nazaré, é uma 
força permanente para a vida da Igreja e da 
sociedade. Vamos acolher a imagem de Jesus, 
Maria e José com devoção e alegria, cantando. 
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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)

7. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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.

8. Leitura do Livro do Eclesiástico (3, 
2-6.12-14)

9. Salmo Responsorial (127) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
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. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses (3, 12-21)

11. Canto de Aclamação (DR)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Que a paz de Cristo reine em vossos corações e 
ricamente habite em vós sua palavra! 

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (2, 22-40)

13. Partilha da Palavra 

14. Profissão de Fé 
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que 
nos enviou Cristo, nossa paz. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade 
Presidente - Elevemos ao Pai os pedidos de nossa 
comunidade, na esperança de sermos atendidos. 
A cada prece rezemos: Sagrada Família, rogai a 
Deus por nós.
- Deus da vida, iluminai a Vossa Igreja, conduzida 
pelo Papa Francisco e todo o clero, para que 
cuidem sempre de nossas famílias, especialmente 
aquelas que mais sofrem. Nós vos pedimos.

Uma família entra com a imagem e a coloca em lugar 
previamente preparado.

(D. Pedro 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. 
2 - Família é fonte da fraternidade, é porta aberta 
ao amor de verdade. No berço da vida se aprende 
a lição: amores de todos na mesma missão!

5. Deus nos perdoa
Presidente - A ausência dos valores morais e 
cristãos em nossas famílias dilaceram a vida 
familiar, comunitária e social. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do Pai (silêncio). 
Peçamos perdão de nossas faltas e omissões, 
cantando.
(Dom Paulo 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 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...

6. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus, como Simeão 
e Ana, por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. 
Cantemos.
(Missal Romano - 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 

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Deus da vida, concedei aos nossos governantes 
discernimento em suas ações, a fim de que 
trabalhem pela dignidade das famílias brasileiras, 
principalmente as mais empobrecidas pelos 
desmandos em nosso país. Nós vos pedimos.
- Deus da vida, abençoai todas as famílias da 
Paróquia Sagrada Família, do bairro Carlos 
Germano Naumann em Colatina, para que 
continuem firmes na fé, na esperança e na 
caridade, assim como todas as comunidades que 
celebram sua padroeira. Nós vos pedimos.
- Deus da vida, dai sabedoria aos pais e às 
mães para que eduquem os seus filhos em uma 
convivência tranquila, onde reine o diálogo, o 
perdão, o amor e a paz. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor, acolhei em vossa bondade, 
as súplicas de nossa comunidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

16. Apresentação dos Dons 
Animador(a) -  Jesus foi apresentado no 
templo como era de costume em Jerusalém. 
Apresentemos, também nós, ao Altar do Senhor, a 
vida de nossas famílias com suas alegrias, tristezas, 
medos, lutas, projetos, desencontros, realizações 
e o compromisso de sermos verdadeiras Igrejas 
domésticas.
O animador(a) convida a assembleia a estender a mão em 
direção ao altar, enquanto se canta.

(Pe. Zezinho) 
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)

17. Canto das Oferendas 
(Renato Pargamagnani - Tiago Luiz 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.

18. Louvação
Presidente - A Igreja hoje nos convida a entoar 
o TE DEUM - Deus Infinito, em Ação de Graças, e 
dessa forma recebermos a indulgência plenária 
- o perdão dos pecados. 
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu altar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

19. Pai Nosso 
Presidente - Unidos como famílias de fé e oração 
rezemos, confiantes. Pai Nosso...

20. Momento da Paz 
Animador(a) - A paz na sociedade é reflexo da 
vivência que existe no seio das nossas família. 
Em silêncio, rezemos pela paz.

21. 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. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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amor de Deus manifesta-se sobretudo no 
Mistério da Encarnação, em Jesus Cristo, em 
quem o divino e o humano são um só. A família 
é, pois, chamada a manifestar a unidade na 
pluralidade, expressa no amor do homem 
e da mulher, refletido nos filhos. Os filhos 
constituem o sacramento da unidade dos pais. 
Para isso os membros da família são chamados 
a viverem o espírito de paz, de fidelidade e 
de respeito à vida, esforçando-se para fazer 
dela o sinal de um mundo já renovado em 
Cristo. Os esposos cristãos, vivendo as graças 
do matrimônio, testemunharão o amor de 
Cristo à sua Igreja. E por uma educação cristã 
simples e aberta, atentos à vocação de cada 
um, caminhem alegremente com os filhos em 
seu itinerário humano e espiritual. Os pais não 
são donos de seus filhos. A família, como a de 
Nazaré, deve estar aberta para Deus e para a 
sociedade. Conforme a lei de Moisés, Maria 
e José levaram o menino a Jerusalém, a fim 
de apresentá-lo ao Senhor e resgatá-lo com a 
oferta prescrita. Apresentar ao Templo significa 
apresentá-Lo a Deus. Este Menino não era 
qualquer pessoa, mas o Cristo Senhor, o Servo 
de Deus, anunciado por Isaías. Será sinal de 
contradição. Sua vida haverá de transpassar o 
coração de sua Mãe como uma espada. Este 
Menino pertence a Deus e ao seu plano e à 
sociedade, a toda humanidade. Volta com os 
pais a Nazaré e aí, na família, Ele cresce, torna-
se robusto e se enche de sabedoria, até o dia 
em que começa a exercer sua missão. Assim 
deverá ser em nossas famílias. Os filhos serão 
atentamente acompanhados pelos pais em sua 
vocação de filhos e de filhas de Deus e no seu 
papel a desempenhar na sociedade.
(Viver em Cristo - Espiritualidade do Ano Litúrgico - Frei Alberto 
Beckhäuser)

Leituras da Semana
2ª feira: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123; Mt 2,13-18 
3ª feira: 1Jo 2,3-11; Sl 95; Lc 2,22-35
4ª feira: 1Jo 2,12-17; Sl 95; Lc 2,36-40
5ª feira: 1Jo 2,18-21; Sl 95; Jo 1,1-18
6ª feira: Nm 6,22-27; Sl 66; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
Sábado: 1Jo 2,22-28; Sl 97; Jo 1,19-28 
Domingo: Is 60,1-6; Sl 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

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.

22. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Concedei-nos, 
ó Pai, na Vossa bondade, que, refeitos com o 
Vosso Sacramento, imitemos continuamente a 
Sagrada Família, e, após as dificuldades desta 
vida, convivamos com ela no céu. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

23.  Breves Avisos 

24. Gesto Concreto
- Em família, na Igreja Doméstica, diante de uma 
imagem da Sagrada Família, ou do Menino Jesus, 
ou de Nossa Senhora, rezar a Oração do Terço.

25. Bênção 
Presidente - Nós Vos bendizemos, Senhor Deus 
de bondade, 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 Deus da Vida, nós Vos rogamos 
humildemente pela nossa família; protegei-a 
e guardai-a para que, confortada com o dom 
de Vossa graça, gozem prosperidade, paz e 
harmonia, e dê no mundo testemunho de Vossa 
glória, comportando-se como verdadeira Igreja 
Doméstica. Amém.
- Abençoe-vos Deus de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém. 
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

26. Canto final (Eni Santos - 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. 
2 - 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. 

Meditando a Palavra de Deus
No Domingo entre o Natal e o Ano Novo a Igreja 
celebra a festa da Sagrada Família: Jesus, Maria 
e José. Celebra assim a família como lugar da 
manifestação de Deus neste mundo. Isso nos 
leva a viver o mistério do Natal a partir da 
experiência da família humana. Ela é chamada 
a ser reflexo do próprio Deus no mistério da 
Trindade e da Unidade neste mundo. E este 

Deus nos envia


