
Abertura
Leitor/a: Reunidos, neste tempo especial de 
Natal, rezamos e celebramos a nossa vida em 
família. Guiados pela luz do Deus Menino, pre-
sente no meio de nós, queremos caminhar. In-
voquemos nosso Deus:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.

Leitor/a: Senhor, faze que nossa família man-
tenha viva a esperança, cultive cada vez mais 
a fé e a vivência do amor, na experiência do 
encontro contigo pela oração.
Todos: Fica conosco, Senhor, e ilumina nos-
sa família.

Anúncio
Leitor/a: Celebramos no domingo passado, dia 
seguinte ao Natal, a Festa da Sagrada Família de 
Nazaré. Nesta sua família “Jesus crescia em sabe-
doria, tamanho e graça”. Jesus quis ter uma fa-
mília; e isso pode nos mostrar a importância que 
ela tem para o desenvolvimento de uma vida 
pautada nos valores cristãos.
Todos (canto): /: Olhando a Sagrada Família, 
Jesus, Maria e José, / saibamos fazer a par-
tilha dos gestos de amor e de fé. :/

Nosso Presépio
Leitor/a: No decorrer de nossos encontros, 
fomos preparando o presépio para o Natal do 
Senhor. Neste presépio, hoje, colocamos junto 
à Bíblia, fonte dos ensinamentos de Deus para 
todos nós, outros objetos que representam a 
educação na família: catecismo, livro de ora-
ção, livro escolar, caderno, lápis...
(Alguém da família coloca no presépio, junto à Bíblia, o mate-

rial de formação)

Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor/a: O Salmo 128,1-5 nos convida a andar-
-mos nos caminhos do Senhor. 
Todos: Felizes os que temem o Senhor e an-
dam em seus caminhos.

Leitor/a: Feliz, todo aquele que teme o Senhor 
e anda em seus caminhos. / Do trabalho de 
tuas mãos comerás, serás feliz, tudo irá bem.

Na família, 
Jesus crescia 

em sabedoria, 
tamanho e 

graça 
(Lc 2,53)

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar prontos objetos 
que representam a educação na família: catecismo, livro de 
oração, livro escolar, caderno, lápis...

- Sobre a mesa: Bíblia do presépio, aberta na página onde 
se encontra o texto a ser lido, vela acesa e um vaso de flores.
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Todos: Felizes os que temem o Senhor e an-
dam em seus caminhos.

Leitor/a: Tua esposa, como videira fecunda no 
interior de tua casa; / teus filhos, como reben-
tos de oliveira ao redor de tua mesa. / Assim 
será abençoado o homem que teme o Senhor. 
/ De Sião o Senhor te abençoe. / Possas ver a 
felicidade de Jerusalém todos os dias de tua 
vida. 
Todos: Felizes os que temem o Senhor e an-
dam em seus caminhos.
Leitor/a: (Proclama Lucas 2,41-52)

(A partir da escuta do texto bíblico, pode-se recordar o que foi 
lido e partilhar com as próprias palavras. Quem proclamou a 
Palavra recoloca a Bíblia em seu lugar no presépio)

Meditação
Leitor/a: “Todos os anos, os pais de Jesus iam 
à Jerusalém para a Festa da Páscoa”. A vivência 
de fé, a escuta das Escrituras Sagradas, a par-
ticipação nas celebrações, a vida de oração e 
a responsabilidade de José e Maria para com 
Jesus, são exemplos para nossa família.
Todos: Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o 
exemplo da Sagrada Família.

Leitor/a: Aos doze anos, Jesus dá testemunho 
de que conhecia as Escrituras, e que o Espírito 
Santo estava com Ele quando a explicava para 
os mestres da Lei. “Todos os que o ouviam, fi-
cavam admirados...”. Mesmo vivenciando a do-
lorosa experiência do desencontro e sua pre-
ocupação para com Jesus, seus pais parecem 
entender que ele tinha. “Maria guardava tudo 
no silêncio de seu coração”.
Todos: Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos em 
tua Palavra a força e a luz para o nosso vi-
ver.

Leitor/a: Jesus caminha para a casa com sua 
família. Um longo caminho. Voltam revigora-
dos com a experiência da fé e da oração. A 
vida continua em família, onde Jesus crescia 
em sabedoria, idade e graça diante de Deus e 
dos homens.
Todos: Ajuda-nos, Senhor, a crescermos 
como família cristã, diante de Deus e da co-
munidade. Amém!

Oração
Leitor/a: Papa Francisco nos convida a rezar-
mos a Oração à Sagrada Família. (AL, 325)

Todos: “Jesus, Maria e José, em vós contem-
plamos o esplendor do verdadeiro amor. 
Confiantes, a vós nos consagramos.

Leitor/a: Sagrada Família de Nazaré, tornai 
também as nossas famílias lugares de comu-
nhão e cenáculos de oração, autênticas escolas 
do Evangelho e pequenas Igrejas Domésticas.
Todos: “Jesus, Maria e José, em vós contem-
plamos o esplendor do verdadeiro amor. 
Confiantes, a vós nos consagramos.

Leitor/a: Sagrada Família de Nazaré, que nun-
ca mais haja nas famílias episódios de violên-
cia, de fechamento e divisão; e quem tiver sido 
ferido ou escandalizado, seja rapidamente 
consolado e curado.
Todos: Sagrada Família de Nazaré, fazei que 
todos nos tornemos conscientes do caráter 
sagrado e inviolável da família, da sua bele-
za dentro do projeto de Deus. Jesus, Maria 
e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. 
Amém”.
(Antes de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, pode-se apresentar 
as intenções a Deus)

Todos: Pai Nosso ... Ave Maria... Glória ao 
Pai...

Novo olhar
Leitor/a: A partir do tema de hoje: “na Família, 
Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça”, 
perguntemo-nos: que exemplos da Família de 
Nazaré queremos viver em nossa família?

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Senhor, ilumina com teu Espírito o 
nosso caminho. Guia nossos passos para que 
sejamos fiéis aos teus ensinamentos, e anun-
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ciemos, em família, teu grande amor. Amém! 
Todos: Jesus, Maria e José, nossa família 
vossa é.

Leitor/a: “No tesouro do coração de Maria, es-
tão também todos os acontecimentos de cada 
uma de nossas famílias, que ela guarda solici-
tamente.” (AL 30)

Todos (canto): Dai-nos a bênção, Mãe de Bon-
dade. / Dai-nos a bênção, Nossa Senhora da 
Piedade.

Leitor/a: “O Senhor te abençoe e te guarde. O 
Senhor mostre seu rosto brilhante e tenha pie-
dade de ti. O Senhor mostre sua face e te con-
ceda a paz.” (Nm 6,24)

Todos: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.


