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SAGRADA FAMÍLIA, JESUS MARIA E JOSÉ - 30/12/2012

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Nesta celebração vamos juntos a
Nazaré para um encontro com a singular
família de José, Maria e Jesus. Jesus,
tendo nascido numa família humana, traz
esperança para todas as famílias da terra.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
presente na vida de todas as famílias,
com suas alegrias, sofrimentos, conquistas e conflitos, mas também com a
certeza de que estão sendo sustentadas
e guiadas no amor de Deus.
3. CANTO DE ABERTURA: 112 e 116 (CD 6)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dir.: Que a paz do Senhor Jesus esteja
com vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Dir.: Deus de amor, tem piedade de teus
filhos e filhas, perdoa-nos e ajuda-nos a
vencer e superar os conflitos e a desunião de nossas famílias. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
6. GLÓRIA: 203 e 204 (CD 3)
Dir.: Glorifiquemos ao Pai e ao Filho com
o Espírito Santo, cantando.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de bondade,
a santa família de Nazaré é para cada
um de nós exemplo de obediência à tua
vontade. Dá-nos a graça de viver em
nossos lares a mesma comunhão de fé
e, unidos pelos laços do amor, possamos morar para sempre em tua casa
com todos os que te são fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 3,3-7.14-17a
9. SALMO RESPONSORIAL: 127 (128)

5. ATO PENITENCIAL

Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!

Dir.: Enquanto família humana, façamos
uma revisão de nossa vida e nossas atitudes. Peçamos perdão ao Pai cantando:
161 e 172 (CD 3)

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

que sejam colaboradoras das famílias na
vivência diária da fé. Nós te pedimos.

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.

(Seguem as espontâneas ou preparadas
pela equipe.)

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

Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos que fazemos em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 3,12-21
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 306(CD 6)
Aleluia, aleluia, aleluia!
Que a paz de Cristo reine em vossos
corações e ricamente habite em vós
sua palavra!

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 2,41-52

16. PARTILHA DOS DONS: 405 (CD 21),
426 (CD 6)

Leitor: O Senhor esteja com todos vocês!

RITO DA COMUNHÃO

Todos: Ele está no meio de nós!

17. PAI-NOSSO

Leitor: Proclamação da Boa-Nova de Jesus Cristo segundo Lucas.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...

13. PARTILHA DA PALAVRA

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778 e 780 (CD 26)

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Que a paz de Cristo reine em nossos
corações e em todas as famílias. Desejemos a paz de Cristo dando um abraço em
nossos irmãos e irmãs.

Dir.: Bento XVI disse: “Ter fé é decidir estar com o Senhor, para viver com ele”,
nesta certeza, professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai...

19. COMUNHÃO: 577 (CD 21), 581

15. PRECES DA COMUNIDADE

Ministro(a): Participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade com nossos irmãos que, neste dia,
tomam parte da celebração eucarística,
memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo
será nosso alimento.

Dir.: Elevemos ao Pai nossas preces na
certeza de que seremos atendidos em
seu grande amor.
Ó Senhor, escuta a nossa prece!
Senhor, que as famílias sejam sempre porto seguro, lugar de aconchego e acolhida,
espaço para o florescimento da fé e garantia do encontro com Deus. Nós te pedimos.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!

Senhor, que as famílias sejam amparadas e socorridas em suas dificuldades,
nas dúvidas com relação aos filhos, o
mal e a violência de que são vítimas, pela
fé no Senhor. Nós te pedimos.

20. RITO DE LOUVOR: 831(18) 840
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se um salmo ou canto bíblico)

Senhor, ajuda-nos a fortalecer a Pastoral
Familiar, bem como a catequese, para
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Deus de amor e bondade, que nos dá a
alegria da vida e da juventude, abençoe
nossas crianças e jovens para que cresçam, como Jesus, em idade, sabedoria
e graça.

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, defensor dos
pobres, fomos tocados profundamente por tua presença nesta celebração.
Tu nos fizeste pessoas novas em teu
amor. Ajuda-nos a prolongar, em nossa
família e em todos os lugares, os sentimentos de compaixão que colocaste
em nossos corações pelo mistério do
nascimento de Jesus. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

Todos: Amém, aleluia!
O Deus da vida nos faça crescer sempre
em seu amor e nos abençoe: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe! Graças a Deus!

DEUS NOS ENVIA
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96);
Jo 1,1-18
3ª-feira: Nm 6,22-27; Sl 66(67);
Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
4ª-feira: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98);
Jo 1,19-28
5ª-feira: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97(98);
Jo 1,29-34
6ª-feira: 1Jo 3,7-10; Sl 97(98);
Jo 1,35-42
Sábado: 1Jo 3,11-21; Sl 99(100);
Jo 1,43-51

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 675 (CD 21), 900 (CD 13)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
Todos: Ele está no meio de nós!
(Convidar as mães a ficar de pé e rezar):
O Deus de amor e bondade, por seu filho
nascido da Virgem Maria, traga alegria a
todas as mães. Que Ele abençoe as mães
de nossa comunidade para que permaneçam em ação de graças, na esperança da
vida eterna.

ORIENTAÇÕES
w Procissão de entrada com famílias levando
velas, Lecionário, flores.
w Terminada a saudação inicial, conforme as
circunstâncias, podem-se ouvir as alegrias, as
dificuldades e sonhos das famílias presentes.
w Na Liturgia da Palavra, famílias exercendo os
ministérios de leitor e salmista.
w Na oração do Pai-nosso, dar as mãos formando a grande corrente da família de Deus.
w Onde for possível e oportuno, convidar uma
família da comunidade para dar um breve
testemunho sobre a convivência familiar.
w Estamos no Ano da Fé, somos convidados
a rezar o Credo Niceno-constantinopolitano.

Todos: Amém, aleluia!
(Convidar os pais a ficar de pé e rezar):
O Deus de amor e bondade, fonte de toda
a vida, abençoe os pais de nossa comunidade para que possam dar sempre o
testemunho de fé em Jesus Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém, aleluia!
(Convidar as crianças e jovens a ficar de
pé e rezar):
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Oração para o Dia Nacional de
Valorização da Família – 2012
“Família é o patrimônio da humanidade”. (Bento XVI, 2007)
Senhor Deus, nosso Pai amoroso
e misericordioso, criastes-nos à Vossa
imagem e semelhança, para a plenitude
da vida em comunhão. Sabemos por experiência que a família constituída por um
homem e uma mulher unidos por um vínculo indissolúvel e seus filhos, fundada
sobre o matrimônio, é a melhor maneira
de viver o amor humano, a maternidade e
a paternidade. Ela é o caminho da plena
realização humana e, ao mesmo tempo,
constitui o bem mais decisivo para que
a sociedade cresça na verdade e na paz,
porque ela corresponde ao Vosso desígnio de amor.
Senhor Deus, Verbo Encarnado na
família de Nazaré, escolhestes uma família como a nossa para habitar entre nós
e compartilhar em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. Viestes
até nós para ser o nosso Redentor, para
salvar a nós e a nossos filhos de atitudes
e decisões insensatas, de caminhos de
destruição e de morte, dos dramas que
acompanham cada existência humana.
Vinde para reavivar em nos o amor que
se doa e fortalecer os vínculos de afeto
recíproco, para que juntos construamos
um mundo de gratuidade amorosa e de
vida fraterna. Assim veremos florescer
uma sociedade justa e solidária, que valoriza e ama a família, onde seja possível
experimentar a felicidade verdadeira, até
o dia em que chegaremos junto de Vós,
no Vosso Reino de Paz definitiva. Nossa
família, que constitui o bem mais precioso na nossa vida e o maior recurso da
nação brasileira, está sendo descaracte-

rizada e desvalorizada por diversas forças
sociais e políticas, querendo assemelhá-la a qualquer união que ofereça afeto e
cuidados. Até os pais correm perigo de
serem desapropriados de sua responsabilidade educativa.
Senhor Deus, Divino Espírito Santo,
vinde fortalecer nosso ardor evangélico,
para sermos discípulos missionários
de Jesus, portadores do seu amor e da
sua potência divina que vence a morte.
Pedimos-vos que nossa família se torne
cada vez mais casa de comunhão, capaz
de vencer os conflitos, escola da fé e dos
valores humanos e sociais, lugar onde se
partilham as esperanças e as lutas e se
acompanha o crescimento de cada filho.
Assim, nossa família será fonte de alegria
e de beleza, nascente de satisfação e de
força para construir positivamente o horizonte de realização de cada pessoa e o
bem de toda a sociedade.
Ajudai-nos, Senhor a valorizar o
grande dom que é a família, preservando-a dos males que a ameaçam e iluminai
nosso caminho para superar os conflitos
entre o trabalho a família e a festa, para
promover a família cidadã, que auxilia a
sociedade a superar a violência e a corrupção, a encontrar caminhos da paz.
Sagrada Família de Nazaré, Jesus,
Maria e José, abençoai as nossas famílias brasileiras.
Dom João Carlos Petrini
Bispo de Camaçari-BA
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para
a Vida e a Família/CNBB
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