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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA: 

JESUS, MARIA E JOSÉ 

26 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 
os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 

podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 
nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 

CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, um vaso 
de flores, uma imagem ou ícone da Sagrada Família (ou, o Presépio) e 

uma vela para ser acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 
Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 
“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 
 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 

 
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. 

 
2. Maria do sim e do amor-doação, 

José operário a serviço do pão, 
Jesus ocupado com sua missão: 
Três vidas distintas, num só coração. 

 
3. Se todas as mães em Maria se acharem, 

E todo os pais em José se espalharem, 
Se todos os filhos em Cristo se olharem, 

Serão mais família, quanto mais se amarem. 
 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: “A todos aqui reunidos em nome da fé, a graça e a verdade, a paz e a 

esperança de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com vocês”2. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

 
D.: Nesta celebração familiar do “Dia do Senhor”, “como os pastores, 

vamos a Belém encontrar o Menino com Maria e José. Demos graças ao 
Pai por Jesus ter nascido numa família humana, trazendo esperança 

para todas as famílias da terra. Celebramos a páscoa de Jesus Cristo 
que acontece em tudo o que contribui para congregar e reunir as pessoas, 

as famílias, as Igrejas e a humanidade”3. 
 

 
 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=-DyxqyOF3sQ 
2 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus 
– subsídio para as comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, p. 

48. 
3 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações 

das comunidades, Ciclo do Natal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado 

Litúrgico, 2002, p. 153. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DyxqyOF3sQ
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Ato Penitencial: 

D.: Irmãos e irmãs, sentimos a necessidade de purificar nosso coração 
de tudo o que impede de participarmos com dignidade desta celebração. 

Invoquemos a misericórdia de Deus que tanto precisamos. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Perdão, Senhor, por não acolhermos em nosso coração a vossa 

Palavra, atropelando assim a força de transformação que ela nos traz. 
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante de ouvir e 
conhecer a vossa Palavra. 

T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 
D.: Perdão, Senhor, por não sermos portadores da vossa Palavra, 

submissos às nossas palavras, caprichos e julgamentos. 
T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Deus de misericórdia, tenha piedade de nós. Transforme o nosso 
coração, enquanto peregrinamos por este mundo até a vida eterna. 

T.: Amém! 
 

Hino de louvor: 4 
1. Glória a Deus nos altos céus, 

Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 

Os que foram libertados. 
 
Gloria... in excelsis Deo! (ou: Glória... a Deus nas alturas!) 

 
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, o Senhor. 

Com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor! 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=J1mTLNcZMlY 

https://www.youtube.com/watch?v=J1mTLNcZMlY
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(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser recitado): 

 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 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 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. Amém. 

 
D.: Oremos (pequeno silêncio): Ó Deus, amigo da humanidade, 

quisestes que vosso Filho Jesus necessitasse como todos nós de uma 
família humana, e dependesse de Maria e José para crescer como 

pessoa no conhecimento de vossa lei e nos costumes do vosso povo. 
Dai-nos a graça de assumir nossa história e nossa cultura no 

seguimento de Jesus. Ajudai-nos a permanecer em vossa aliança, a 
exemplo da família de Nazaré, e fortalecei os laços de solidariedade 

entre toda a humanidade e todas as criaturas5. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

T.: Amém. 
 

D.: “Não é possível uma compreensão autêntica da revelação cristã fora 
da ação do Paráclito. Isto deve-se ao fato de a comunicação que Deus faz 
de Si mesmo implicar sempre a relação entre o Filho e o Espírito Santo, a 

quem Santo Irineu de Lion realmente chama «as duas mãos do Pai». Aliás, 
é a Sagrada Escritura que nos indica a presença do Espírito Santo na 

história da salvação e, particularmente, na vida de Jesus, o qual é 
concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo”6. Antes de 

ouvirmos a Palavra de Deus, abramo-nos ao Espírito Santo, que 
inspirou os autores das Sagradas Escrituras: 

T.: Espírito Santo, fonte de caridade divina, fazei que, na terra 
inteira, cada família humana se torne um verdadeiro santuário da 

vida e do amor. Fazei que a vossa graça oriente sempre os 
pensamentos e as ações dos esposos para o maior bem das suas 

famílias e de todas as famílias do mundo. Fazei que o amor, 
consolidado pela graça do sacramento do Matrimônio, seja sempre 

mais forte do que todas as fraquezas, mais forte do que todas as 
crises, que, por vezes, se verificam nas nossas famílias. Amém. 

                                                 
5 cf. M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as 
celebrações das comunidades, Ciclo do Natal ABC, São Paulo, Paulinas – 

Apostolado Litúrgico, 2002, p. 154. 
6 BENTO XVI, Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Verbum Domini” sobre a 

Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, nº 15 (in: 

https://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-

domini.html). 
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A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:      (Eclo 3,3-7.14-17a / gr. 2-6.12-14) 

 
L.: 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 quotidiana. 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. 
 
Salmo:7         (Sl 127(128),1-2.3.4-5 (R. 1)) 

R.: Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. 
 
L.: Feliz és tu se temes o Senhor * 

e trilhas seus caminhos! 
Do trabalho de tuas mãos hás de viver, * 

serás feliz, tudo irá bem! R. 
 

L.: 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. R. 

 
L.: Será assim abençoado todo homem * 

que teme o Senhor. 
O Senhor te abençoe de Sião, * 

cada dia de tua vida! R. 
 

Segunda Leitura:                (Cl 3,12-21) 
 

L.: 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 

                                                 
7 https://www.youtube.com/watch?v=mStxexv_hIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mStxexv_hIQ


6 

 

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. 

 
Aclamação ao Evangelho:8         (Cl 3,15a.16a) 

T.: Aleluia, aleluia, aleluia. 
Que a paz de Cristo reine em vossos corações 

e ricamente habite em vós sua palavra! 
 

EVANGELHO:                (Lc 2,41-52) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da 

Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como 
de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, 

mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o 
notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia 
inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. 

Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três 
dias depois, o encontraram no Templo. Estava sentado no meio dos 

mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o 
menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. 

Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: ‘Meu 
filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, 

angustiados, à tua procura’. Jesus respondeu: ‘Por que me procuráveis? 
Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? ’. Eles, porém, não 

compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com 
seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, 

conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em 
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. 

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

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Vamos professar juntos, como família, a nossa fé: 

                                                 
8 https://www.youtube.com/watch?v=8Q2qAD05__o     ou 

https://www.youtube.com/watch?v=wkcCXXiFbOo 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q2qAD05__o
https://www.youtube.com/watch?v=wkcCXXiFbOo
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T.: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da 

terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só 
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes 

de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele 
todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa 

salvação, desceu dos céus: 
(todo se inclinam) 

e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez 
homem. 

(todo se levantam) 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 

sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e 
subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de 

vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino 
não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e 

procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 

católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos 
pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que 

há de vir. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA NOSSA ORAÇÃO 
 

D.: Caríssimos irmãos e irmãs, na festa da família de Nazaré, 

invoquemos a Deus, nosso Pai, pedindo-lhe que proteja e ilumine todas 
as famílias do mundo, (cantando) dizendo: 

T.: “Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! 
     Abençoa, Senhor, a minha também!” (bis)9 

 
L.: Para que a Santa Igreja, nossa Mãe, apresente o rosto de uma 

verdadeira família, onde se saiba amar, perdoar e acolher. Oremos ao 
Senhor: 

 
L.: Para que, em todas as famílias do nosso tempo, cresça o gosto e a 

procura da verdade e haja fome e sede do Deus Vivo. Oremos ao 
Senhor: 

 
L.: Para que as famílias cristãs de toda a terra façam da celebração da 

Páscoa, como no lar de Nazaré, a grande festa de todos os seus 
membros. Oremos ao Senhor: 

 
L.: Para que os pais cristãos e os seus filhos façam de suas famílias 
lares de paz e verdadeiras Igrejas Domésticas. Oremos ao Senhor: 

                                                 
9 https://www.youtube.com/watch?v=N6QJgDyXCDU (apenas o refrão). As 
preces são do subsídio: COMISSÃO EPISCOPAL DE LITURGIA, Oração 

Universal: domingos, solenidades, comuns e rituais, Coimbra (Portugal), G. C. 

Gráfica de Coimbra Ltda, 2005, p. 176. 

https://www.youtube.com/watch?v=N6QJgDyXCDU
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L.: Para que os nossos irmãos que Deus já chamou a si e que 

acreditaram no nome do seu Filho, dele recebam tudo quando 
desejaram. Oremos ao Senhor: 

 
(Preces espontâneas...) 

 

D.:. Que nossas preces cheguem ao coração amoroso do Pai, com as 
palavras que Jesus nos ensinou: 

T.: Pai Nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Deus de toda a claridade nos ilumine com a luz de Jesus Cristo e 
nos faça caminhar como filhos e filhas da luz, agora e sempre. 

T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. T.: Amém. 

D.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado!10 

 
Canto:11 

 
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. 
Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. 

Às vezes eu paro e fico a pensar, 
E sem perceber, me vejo a rezar, 

E meu coração se põe a cantar, 
Pra Virgem de Nazaré. 

Menina que Deus amou e escolheu 
Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. 

Maria que o povo inteiro elegeu 
Senhora e Mãe do céu. 

 
Ave, Maria, Ave, Maria! Ave, Maria, Mãe de Jesus! 

 
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. 

Igual a você, ninguém, Mãe pura do meu Senhor. 
Em cada mulher que a terra criou 

Um traço de Deus Maria deixou, 
Um sonho de mãe, Maria plantou 

Pro mundo encontrar a paz. 
Maria, que fez o Cristo falar, 

Maria, que fez Jesus caminhar, 
Maria que só viveu pra seu Deus, 
Maria do povo meu. 

                                                 
10 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações 

das comunidades, Ciclo do Natal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado 

Litúrgico, 2002, p. 133. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=BHBUTwlUo-M 

https://www.youtube.com/watch?v=BHBUTwlUo-M

