ANO B
SAGRADA FAMÍLIA
DE JESUS, MARIA E JOSÉ

[A Sagrada Família Luca Signorelli, Óleo, 1490]

«O MENINO CRESCIA, E ENCHIA-SE DE SABEDORIA»

MONITOR – Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa Capela de

LITURGIA DA PALAVRA – Quando se lê na Igreja a Sagrada Escritura, é Cristo

Formariz para esta Eucaristia em que celebramos, de forma solene, a

que fala (Cfr. S.C. 7). A vida espiritual dos cristãos não flui nem prospera, e as

Sagrada Família de Jesus, Maria e José.

comunidades cristãs não subsistem, se lhes falta esse sustento vital e

Celebramos, hoje, a Festa da Sagrada Família e não uma vaga "festa da

essencial.

RAÇÃO C OLECTA
família",Oou
mesmo uma celebração da "família cristã". Jesus não

Em assembleia reunida, escutemos a Palavra que nos falará da Família

apareceu no mundo, sendo já uma pessoa adulta. Ele nasceu da

modelo para todas as famílias.

Virgem Maria e cresceu em Nazaré, junto de Maria e de José.
As nossas famílias têm como modelo a Família de Nazaré. Não porque

ORAÇÕES E PREFÁCIO PRÓPRIO

fosse uma família fora do comum, mas porque era simples, alegre e

MONIÇÃO DA PAZ – Hoje o abraço que vamos trocar devem tocar o coração

sorridente. Recordemos nesta Eucaristia os nossos irmãos que agora

da família, dos filhos e dos pais, dos irmãos e irmãs, para que nas nossas

fazem parte da família dos Santos e vivem na Casa do Pai.

famílias sejam lares de ternura e paz onde Deus esteja presente como Fonte
de esperança e vida.
Saudai-vos na paz de Cristo.

09h00
• Manuel José Pereira, Esposa e Filho
(Breve Pausa)
Apelamos a todos os fiéis para que desliguem os telemóveis.

MONIÇÃO À COMUNHÃO – Sobre o Altar está Jesus, o Menino Deus e “é
preciso adorar devotamente este Deus escondido. Ele é o mesmo Jesus
Cristo, que nasceu da Virgem Maria; o mesmo que padeceu e foi imolado na
cruz; o mesmo, enfim, de cujo peito trespassado jorrou água e sangue”. (S.

(Breve Pausa)
Em ambiente de festa, cantando, acolhamos o presidente da
celebração.

Josemaria Escrivá, Cristo que Passa)
MONIÇÃO FINAL – Ao aproximar-se o final desta celebração da Festa da
Sagrada Família, todos os cristãos são convidados a reverenciar o Verbo
eterno do Pai que se fez criança para nós. Para que este gesto decorra com
naturalidade, apela-se a todos os cristãos para que façam duas filas no corpo
da Igreja, vindo ao encontro do menino a quem queremos agarrar nas nossas
mãos e guardar no nosso coração.

