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CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA – ANO A – 29/12/2019 

Cor litúrgica: Branca 

 
Orientações:  
- Preparar o ambiente festivo, onde for possível com a imagem da Sagrada Família.  

-Ver com a equipe de canto todas as partes a serem cantadas na celebração;  

-Ver antecipadamente com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida.  

 

I. RITOS INICIAIS 
1. Comentário inicial: Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) à esta Celebração neste Domingo em 

que celebramos a Festa da Sagrada Família. Assumindo nossa natureza humana, Jesus quis ter a 

experiência mais íntima de cada um de nós: a vida em família. No humilde lar em Nazaré, a Palavra por 

meio da qual nós fomos criados, nos vocaciona a viver o mistério de amor e de reconciliação. Por isso, o 

Natal é a festa da família. Oremos uns pelos outros a fim de que, num tempo em que, para muitos, a família 

perdeu o seu sentido, possamos redescobrir neste Domingo da Oitava do Natal a fonte da unidade 

familiar. 

Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de entrada. 

 

CANTO 

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 é 

repartir o pão, um par de aliança num só coração 

2. Do ventre materno por amor nasci, nos braços paternos andei e cresci, no beijo e abraço e no 

aperto de mão, revivo a origem da minha missão. 

3. Ao Pai que a vida por amor me deu, à Mãe que em dores já me concebeu, ao Filho que trago 

no meu coração, oferto contente a minha oração. 

 

2. Sinal da Cruz  

Ministro: Em nome do Pai + e do Filho e do Espírito Santo. (pode ser cantada) 

 

3. Saudação inicial 

Ministro: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 

Espírito Santo, esteja convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 



 

5. Recordação da Vida 

Lembrar algum fato relevante na vida da Igreja, na comunidade... 

Em nível diocesano lembrar: 

- A instituição dos novos Ministros da Palavra em Arcoverde. 

- O Natal Vida e Luz na Terra da Misericórdia, tempo de evangelização que se encerra neste dia 

30. 

Outros acontecimentos eclesiais da comunidade. 

 

Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor.  

 

6. Ato Penitencial 

CANTO 

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.  

Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison. (bis) 

2. Ó Cristo, que vistes chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós.  

Christe, Christe, Christe eléison (bis) 

3. Senhor que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós.  

Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison. (bis) 

 

7. Hino de Louvor  

1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, rei celeste, os que 

foram libertados. 

Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. (bis) 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 

dons agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós de Deus, Cordeiro santo, nossas culpas 

perdoai. 

4. Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 

clamor. 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor! 

 

8. Oração da Coleta 

Ministro: OREMOS: 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 N.S.J.C.                    T. Amém. 
 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
9. Invocação ao Espírito Santo (oração ou canto) 

 

10.  1ª Leitura: (Eclo 3,3-7.14-17a) 

Leitura do Livro do Eclesiástico 

Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai, 

alcança o perdão dos pecados; evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem 

respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai, terá alegria com 



seus próprios filhos; e, no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai, terá vida 

longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e 

não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura 

ser compreensivo para com ele; não o humilhes, em nenhum dos dias de sua vida: a caridade 

feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e, na justiça, será 

para tua edificação.  - Palavra do Senhor.   T. Graças a Deus. 

 

11. Salmo Responsorial (Sl 127) 

Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos! 

1. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver, 

serás feliz, tudo irá bem! 

2. 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. 

3. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia 

de tua vida. 

 

10. 2ª  Leitura: (Cl 3,12-21) 

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses 

Irmãos: Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera 

misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e 

perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, 

assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da 

perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, à qual fostes chamados como membros 

de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em 

vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, 

cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em 

palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o 

Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém, no Senhor. Maridos, amai 

vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois 

isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não 

desanimem. -  Palavra do Senhor.   T. Graças a Deus. 

 

11. Aclamação ao Evangelho 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

- Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra! 

 

12. Evangelho: (Mt 2,13-15.19-23) 

Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: “Levanta-

te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito! Fica lá até que eu te avise! Porque Herodes vai 

procurar o menino para matá-lo”. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu 

para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo 

profeta: “Do Egito chamei o meu Filho”. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em 

sonho a José, no Egito, e lhe disse: “Levanta-te, pega o menino e sua mãe, e volta para a terra de 

Israel; pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos”. José levantou-se, pegou o 

menino e sua mãe, e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judeia, 



no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em 

sonho, José retirou-se para a região da Galileia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso 

aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: “Ele será chamado Nazareno”.  

- Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor. 

 

13. Partilha da Palavra ( pistas) 

 

Tema central da celebração:  

A liturgia deste Domingo nos propõe a família de Jesus como exemplo e modelo das nossas 

comunidades familiares. As leituras fornecem indicações práticas para nos ajudar a construir 

famílias felizes, que sejam espaços de encontro, de partilha, de fraternidade, de amor verdadeiro. 

 

1ª Leitura:  

O texto apresenta uma série de indicações práticas que os filhos devem ter em conta nas relações 

com os pais. 

O que é que significa, exatamente, “honrar os pais”? Aqui é no sentido de dar a eles o devido 

valor e reconhecer a sua importância; é que eles são os instrumentos de Deus, fonte de vida. 

Não fazer nada que os desgoste; escutá-los, ter em conta as suas orientações e conselhos; ser 

indulgente para com as limitações que a idade ou a doença trazem… 

Como recompensa desta atitude de “honrar os pais”, vem  o perdão dos pecados, a alegria, a vida 

longa e a atenção de Deus. 

 

2ª Leitura: 

O que é que significa, concretamente, “revestir-se do Homem Novo”? 

Para o autor da carta, viver como “Homem Novo” é cultivar um conjunto de virtudes que 

resultam da união do cristão com Cristo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. 

Lugar especial ocupa o perdão das ofensas, a exemplo de Cristo que sempre manifestou uma 

grande capacidade de perdão. Estas virtudes, que devem ornar a vida do cristão, são exigências 

e manifestações da caridade, que é a fonte de onde brotam todas as virtudes do cristão. 

Às mulheres, recomenda o respeito para com os maridos (a referência à submissão das esposas 

deve ser entendida na perspectiva da linguagem e da prática da época); aos maridos, convida a 

amar as esposas, evitando o domínio tirânico sobre elas; aos filhos, recomenda a obediência aos 

pais; aos pais, com intuição pedagógica, pede que não sejam excessivamente severos para com os 

filhos, pois isso pode impedir o normal desenvolvimento das suas capacidades… É desta forma 

que, no espaço familiar, se manifesta o Homem Novo, o homem transformado por Cristo e que 

vive segundo Cristo. 

 

Evangelho: 

• Este episódio do “Evangelho da Infância” apresenta-nos uma família – a Sagrada Família – que, 

como qualquer família de ontem, de hoje ou de amanhã, se defronta com crises, dificuldades e 

contrariedades (essas dificuldades que, em tantos outros casos, acabam por minar a unidade e a 

solidariedade familiar). No entanto, esta é uma família onde cada membro está solidário com o 

outro e está disposto a partilhar os riscos que o outro corre; esta é uma família onde cada membro 

aceita renunciar ao comodismo e sacrificar-se para que o outro possa viver; esta é uma família 



onde os problemas de um são os problemas de todos e onde todos estão dispostos a arriscar, 

quando se trata de defender o outro… Por isso, é uma família que se mantém unida e solidária.  

 

• A Sagrada Família é também uma família onde se escuta a Palavra de Deus e onde se aprende 

a ler os sinais de Deus… É na escuta da Palavra que esta família consegue encontrar as soluções 

para vencer as contrariedades e para ajudar os membros a vencer os riscos que correm; é na escuta 

de Deus que esta família consegue descobrir os caminhos a percorrer, a fim de assegurar a cada 

um dos seus membros a vida e o futuro.  

 

• A Sagrada Família é, ainda, uma família que obedece a Deus… Diante das indicações de Deus, 

não discute nem argumenta; mas cumpre à risca os desígnios de Deus… E é precisamente o 

cumprimento obediente dos projetos de Deus que assegura a esta família um futuro de vida, de 

tranquilidade e de paz.  

 

• Neste tempo de Natal convém não esquecermos o tema central à volta do qual se constrói o 

Evangelho que hoje nos é proposto: Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro, a fim de cumprir 

o projeto de salvação que o Pai tem para os homens… A sua missão passa por constituir um novo 

Povo de Deus, dar-lhe uma Lei (a Lei do “Reino”) e conduzi-lo para a terra da liberdade, para a 

vida definitiva.  

 

14. Profissão de fé (Creio) 

 

15. Preces 

T. Senhor, escutai a nossa prece. 

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, através da união sempre maior de seus membros, 

testemunhe a fraternidade e a beleza de ser a grande família de Deus, rezemos ao Senhor: 

2. Pelos povos do mundo inteiro, para que, na diversidade das culturas, a família sejas sempre 

valorizada e defendida, rezemos ao Senhor: 

3. Pelo Brasil, para que, através do empenho de todos - pessoas e instituições -, a família seja 

protegida, rezemos ao Senhor: 

4. Por nossas famílias, para que, com a bênção de Deus, sejam fortalecidas, superem as 

dificuldades e se unam cada vez mais, rezemos ao Senhor: 

 

(Outras preces espontâneas) 

 

III. COLETA FRATERNA (PARTILHA) 
 

IV. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS 
16. Oração espontânea de louvor e gratidão ao Senhor por tantos benefícios recebidos. O ministro 

introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  

- Senhor Deus, nossa alegria, louvado sejas para sempre! 

 

V. RITO DA COMUNHÃO 
 



17. A comunhão sobre o altar - O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias 

consagradas sobre o altar. Pode-se cantar um canto eucarístico.  

 

18. Oração do Pai nosso 

19. Abraço da paz 

20. Convite à comunhão: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

21. Comunhão 

22. Silêncio para oração pessoal 

 

23. Oração pós-Comunhão 

M. OREMOS: 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. T. Amém. 
VI. RITOS FINAIS 
 

25. Vivência 

 

Com a Sagrada Família, aprendamos que só em Deus se encontra o sentido da união de um lar. 

Ser família é ser mais do que várias pessoas morando sob um mesmo teto. Só o verdadeiro amor 

que vem de Deus pode transformar uma casa em lar, em uma família. 

 

24. Avisos  

 

25. Bênção 

M. O Senhor esteja conosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

M. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

T. Amém. 

 

26. Despedida 

M. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

T. Graças a Deus. 

 

27. Canto final 

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. 

3. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir 

ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre 



a partilha do abraço e do pão.  Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o 

ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior 

brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. 
 


