
Com.: Celebramos a Sagrada Fa-
mília de Nazaré: Jesus, Maria e Jo-
sé. O centro é Jesus, para quem se 
dirige o olhar a Maria e José. Se-
gundo a inspiração franciscana do 
Presépio de Belém, toda a humani-
dade, representada pelos pastores, e 
o restante da criação, simbolizado 
pelos animais, se juntaram a Maria 
e José, em volta do Presépio, para 
louvar o Redentor do universo. É 
para Cristo que nossos olhos se vol-
tam e se fixam para sempre. Temos 
esperança de que o mundo todo, 
como o Presépio de Belém, se reú-
na para adorar o Menino-Deus. 
 

CANTO DE ENTRADA 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.  

T. Amém. 

P. A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convos-
co. 

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. Irmãos e irmãs, de coração con-
trito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que te-
nha piedade de nós, pecadores. 

(cantado) 

P. Deus Pai misericordioso, tende 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. T. Amém. 
 

HINO DE LOUVOR 
 

P. Glória a Deus nas alturas, 
T. 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 glorifi-
camos, 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 pie-
dade 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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

P. 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 Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: O conjunto da Palavra de 
Deus que ouviremos hoje se com-
plementa ao apresentar as duas co-
ordenadas fundamentais a partir das 
quais se deve construir a família 
cristã: o amor a Deus e o amor aos 
outros. 
 

I LEITURA (Eclo 3,3-7.14-17a) 
 
Leitura do Livro do Eclesiástico. 

Deus honra o pai nos filhos e con-
firma, sobre eles, a autoridade da 
mãe. Quem honra o seu pai, alcan-
ça o perdão dos pecados; evita co-
metê-los e será ouvido na oração 
quotidiana. Quem respeita a sua 
mãe é como alguém que ajunta te-
souros. 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, am-
para 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 ca-
ridade feita ao teu pai não será es-
quecida, mas servirá para reparar os 
teus pecados e, na justiça, será para 
tua edificação. Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

 

 
MISSA DA SAGRADA FAMÍLIA - ANO C 

30 DE DEZEMBRO DE 2018  

1 



SALMO RESPONSORIAL (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 ho-
mem que teme o Senhor. O Senhor 
te abençoe de Sião, cada dia de tua 
vida. 
 

II 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 mutuamen-
te, se um tiver queixa contra o ou-
tro. Como o Senhor vos perdoou, 
assim perdoai vós também. Mas, 
sobretudo, amai-vos uns aos outros, 
pois o amor é o vínculo da perfei-
ção. Que a paz de Cristo reine em 
vossos corações, à qual fostes cha-
mados 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 sal-
mos, hinos e cânticos espirituais, 
em ação de graças. Tudo o que fi-
zerdes, 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 grossei-
ros 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 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

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

EVANGELHO (Lc 2, 41-52) 
  
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.  

T. Glória a vós, Senhor. 

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 cos-
tume. Passados os dias da Páscoa, 
começaram a viagem de volta, mas 
o menino Jesus ficou em Jerusalém, 
sem que seus pais o notassem. Pen-
sando que ele estivesse na carava-
na, caminharam um dia inteiro. De-
pois 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 mes-
tres, escutando e fazendo pergun-
tas. Todos os que ouviam o menino 
estavam maravilhados com sua in-
teligência e suas respostas. Ao vê-
lo, seus pais ficaram muito admira-
dos e sua mãe lhe disse: “Meu fi-
lho, por que agiste assim conosco? 
Olha que teu pai e eu estávamos, 
angustiados, à tua procura”. Jesus 
respondeu: “Por que me procurá-
veis? 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 sabedo-
ria, estatura e graça, diante de Deus 
e diante dos homens. 

Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 

T. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu 
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu à man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a jul-
gar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na santa Igreja 
católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na res-
surreição da carne; na vida eterna.  
Amém. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Deus é família: Pai, Filho e Es-
pírito Santo. Apresentemos a Ele 
nossa oração, confiantes de que fa-
zemos parte de sua casa e seu pro-
jeto de amor: 

1. Senhor, que a vossa Igreja seja, 
sempre mais, a família unida que se 
reúne para ouvir a vossa Palavra e vos 
oferecer o sacrifício que vos agrada e 
que transforma o mundo, nós vos pe-
dimos: 

T. Por intercessão de Santa Maria e 
São José, ouvi-nos Senhor! 

2. Senhor, ensinai-nos as corretas ati-
tudes que os filhos devem ter para 
com os pais, sobretudo para com 
aqueles que já gozam de mais idade e 
precisam de maior atenção e carinho; 
dai-nos atitudes de compreensão, bon-
dade, respeito, partilha e serviço, nós 
vos pedimos: 

3. Senhor, pelo mundo em que vive-
mos no qual a família, como institui-
ção sagrada, é cada vez mais ameaça-
da e banalizada; que haja conversão e 
que o amor passe a ser a medida dos 
relacionamentos todos, nós vos pedi-
mos: 
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P. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, as 
nossas necessidades e, como nada 
podemos sem a vossa graça infini-
ta, atendei-nos para que tenhamos a 
vida! Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
P. Orai, irmãos e irmãs ... 

T. Receba ó Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu Nome, para o nosso bem e 
de toda a Santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P. Nós vos oferecemos, ó Deus, 
este sacrifício de reconciliação e 
pedimos, pela intercessão da Vir-
gem Mãe de Deus e do bem-
aventurado São José, que firmeis 
nossas famílias na vossa graça, 
conservando-as na vossa paz. Por 
Cristo, nosso Senhor. T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio do Natal do Senhor II 

MR pág. 411) 
 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Corações ao alto. 

T. O nosso coração está em Deus. 

P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 

T. É nosso dever e nossa salva-
ção. 

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso.  

Ele, no mistério do Natal que cele-
bramos, invisível em sua divindade, 
tornou-se visível em nossa carne. 

Gerado antes dos tempos, entrou na 
história da humanidade para erguer 
o mundo decaído. Restaurando a 
integridade do universo, introduziu 
no Reino dos Céus o homem redi-

mido. Por essa razão, hoje e sem-
pre, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz: 

T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas! 

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santifi-
cai, pois, estas oferendas, derra-
mando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 

T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 

P. Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

P. Eis o mistério da fé! 

T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda! 

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir. 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 

P. E nós vos suplicamos que, parti-
cipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espí-
rito Santo num só corpo. 

T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa N., com o 
nosso arcebispo N., e todos os mi-
nistros do vosso povo. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de to-
dos os que partiram desta vida: aco-
lhei-os junto a vós na luz da vossa 
face. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com seu 
esposo São José, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho. 

T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. T. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso ...  

P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 
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P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. T. Amém. 

P. A paz do Senhor esteja sempre  
convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

P. Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna! 

ABRAÇO DA PAZ 

T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

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

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 

 
CANTO DE COMUNHÃO 

 
ORAÇÃO DEPOIS 
DA COMUNHÃO  

 
P. Concedei-nos, ó Pai, na vossa 
bondade, que, refeitos com o vosso 
sacramento, imitemos continua-
mente a Sagrada Família, e, após as 
dificuldades desta vida, conviva-
mos com ela no céu. Por Cristo, 
nosso Senhor. T. Amém.  

 

ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 

Senhor Jesus Cristo, vivendo em 
família com Maria, tua Mãe, e com 
São José, santificaste a família hu-
mana. Vivei também conosco, em 
nosso lar, e assim formaremos uma 
pequena Igreja, pela vida de fé e 
oração, respeito pela santidade do 
matrimônio e esperança viva na 
vida eterna. 

Afasta dos nossos lares, Senhor Je-
sus, o pecado da infidelidade, do 
divórcio, do aborto, do egoísmo, da 
desunião e toda influência do mal e 
do demônio. 

Que os nossos jovens, conscientes e 
responsáveis, se preparem digna-
mente para o santo matrimônio. 
Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às 
nossas famílias, coragem nas lutas, 
constância nos sofrimentos, alegria 
na caminhada para a casa do Pai. 
Amém. 

BÊNÇÃO FINAL - SOLENE 
 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. O Deus de infinita bondade, que, 
pela encarnação do seu Filho, ex-
pulsou as trevas do mundo e, com 
seu glorioso nascimento, transfigu-
rou este dia santo, expulse dos vos-
sos corações as trevas dos vícios e 
vos transfigure com a luz das virtu-
des.  

T. Amém. 

P. Aquele que anunciou aos pasto-
res pelo Anjo a grande alegria do 
nascimento do Salvador derrame 
em vossos corações a sua alegria e 
vos torne mensageiros do Evange-
lho. T. Amém. 

P. Aquele que, pela encarnação de 
seu Filho, uniu a terra ao céu, vos 
conceda sua paz e seu amor, e vos 
torne participantes da Igreja celes-
te. T. Amém. 

P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.  

T. Amém. 

P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.  

T. Graças a Deus. 
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