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“Levanta-te, pega o menino e sua
mãe e foge para o Egito!”
DEUS NOS REÚNE

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos(ãs), ao encerrarmos mais
um ano de caminhada, agradeçamos a
Deus todas as graças realizadas em nosso
favor e desde já esperamos contar sempre
com Ele durante o ano de 2011 que se
aproxima.
Anim.: Como os pastores, vamos a Belém
encontrar o menino com Maria e José.
Louvamos ao Pai por Jesus ter nascido de
uma família humana, trazendo esperança
para todas as famílias da terra.

CANTO DE ABERTURA: 120 (CD 21) /
129 (CD 6)
Dir.: Unidos em comunidade, façamos o
sinal de nossa fé:
TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Dir.: O amor misericordioso do Pai, a graça
e a ternura do Cristo Senhor e a comunhão
do Espírito Santo, estejam com vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
04. PERDÃO

03. Acender o círio (ao acender, alguém
reza solenemente):

Dir.: Irmãos e irmãs façamos uma revisão
de nossa vida em família, em comunidade
e na sociedade durante este ano que se
encerra e peçamos perdão de nossas faltas.
(pausa).Cantemos:151/183

“Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
Porque a seu povo visitou e libertou,
E fez surgir um poderoso Salvador,
Na casa de Davi, seu servidor...”

Dir.: Deus de perdão aceita nosso arrependimento e dá-nos a graça de vivermos
testemunhando sempre o teu amor. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém!

05. GLÓRIA

09. SEGUNDA LEITURA: Cl 3,12-21

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo,
Cantando: 191 (CD 12) / 211 (CD3)

10. EVANGELHO: Mateus 2,13-15.19-23
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 411 / 416
(CD 21)

06. ORAÇÃO

12. PARTILHA DA PALAVRA

Oremos (pausa). Senhor nosso Deus, a
família de Nazaré é para nós exemplo de
obediência a tua vontade. Dá-nos a graça
de vivermos em nossos lares a mesma
comunhão de fé e que unidos pelos laços
do amor e dedicação, possamos habitar
para sempre em tua casa com todos
os que te são fiéis. Por Cristo. Nosso
Senhor. Amém!

13. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Professemos a nossa fé, cantando:
433 / 445 (CD 3).
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Bendizendo ao Senhor que visita e
liberta o seu povo, apresentemos a Ele as
nossas preces:

DEUS NOS FALA

Ouve Senhor, o nosso Clamor!
- Pai santo, abençoe as famílias de nossa
comunidade e dá-lhes a graça de servir,
sem temor, na santidade e justiça.

Acolhida da palavra: 240/846 (CD 5)
07. PRIMEIRA LEITURA: ECLO 3,3-7.14-17

- Senhor, vem em socorro das famílias que
passam por várias dificuldades, ajuda-as
hoje e sempre.

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

- Pai, ilumina os novos administradores
paroquiais para que sejam fiéis à missão
a eles confiadas.

Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus
caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás
de viver, serás feliz, tudo irá bem!

Dir.: Recebe Senhor as preces do teu povo
em nome de Jesus, Nosso Senhor. Amém.

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.

16. PARTILHA DOS DONS:
Dir.: Partilhar o que temos e somos é um
apelo para o ingresso no reino. Cantemos:
552 (CD 6) / 554 (CD 21).

Será assim abençoado todo homem que
teme o Senhor. O Senhor te abençoe de
Sião, cada dia de tua vida.
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17. RITO DE OUVOR

Dir.: Vamos em paz e a proteção da Família
de Nazaré acompanhe as nossas famílias
hoje e sempre.

(O dirigente motiva a comunidade a dar
graças a Deus pelo dom da vida, cantando
um salmo ou canto bíblico).

TODOS: Graças a Deus!

18. RITO DA COMUNHÃO

24. Canto final: Noite feliz (119 - CD 21)

19. PAI NOSSO

25. LEITURAS DA SEMANA

20. SAUDAÇÃO DA PAZ: 605 (CD12) /
601(CD 5)

2ª f.
3ª f.
4ª f.
5ª f.
6ª f.

21. COMUNHÃO: 760 (CD 6) / 761(CD 21)
22. ORAÇÃO
Oremos (pausa). Ò Deus, nesta celebração fomos tocados por tua presença. Fizeste-nos pessoas novas em teu
amor. Ajuda-nos a prolongar em nossas
famílias os sentimentos de compaixão
que colocaste em nossos corações pelo
mistério do nascimento do teu filho. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém!

1Jo 1,1-4 / Sl 96 / Jo 20,2-8
1Jo 1,5-2,2 / Sl 123 / Mt 2,13-18
1Jo 2,3-11 / Sl 95 / Lc 2,22-35
1Jo 2,12-17 / Sl 95 / Lc 2,36-40
1Jo 2,18-19 / 96/ Jo 1,1-18

ORIENTAÇÕES
• Envolver na celebração o ECC e a
Pastoral Familiar.
• Pode-se cantar a oração do Pai
nosso.
• Criar um momento de acolhida à
famílias cantando: Olhando a Sagrada
família...

DEUS NOS ENVIA
23. Notícias e avisos
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: O Deus da vida nos faça crescer em
seu amor, e nos abençoe: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!
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ORAÇÃO PELA

FAMÍLIA
Deus nosso, Trindade indizível, vós criastes o ser humano
“a vossa imagem e Semelhança” e o formastes admiravelmente como homem e mulher para que, unidos em
colaboração mútua de amor, cumprissem vosso projeto
de serem “fecundos e dominar a terra”.
Pedimos-vos pelas nossas famílias para que encontrando
em vós modelo e inspiração, possamos viver os valores
humanos e cristãos, que são necessários para consolidar
e sustentar a vivência do amor, e sejam fundamento para
construção de uma sociedade mais humana e cristã.
Isso vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa Mãe
e de São José. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.
(Oração do VI Encontro Mundial das Famílias, México-14-18/01/2009)
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