inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!)

Agnus Dei
C./Ass.:Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo. Tende piedade de nós.
Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na C./Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, mundo. Tende piedade de nós.
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo C./Ass.: : Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
inteiro.
mundo. Dai-nos a Paz.
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!)
Sac.: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que Ass.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
esperamos também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Antífona da Comunhão (Br 3,38)
(Ass.: A todos saciai com vossa glória!)
O nosso Deus foi visto nesta terra, e conviveu com os
homens.
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por
Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo- Ação de Graças
Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra (Depois da Comunhão e do canto, é aconselhável um
e toda a glória, agora e para sempre.
momento silencioso de adoração pessoal a Nosso
Senhor Jesus Cristo Eucarístico)
Ass.: Amém!
Oração depois da Comunhão (em pé)
Sac.: Oremos: (silêncio) Concedei-nos, ó Pai, na
RITO DA COMUNHÃO
vossa bondade, que, refeitos com vosso sacramento,
Oração Dominical
Sac.: Antes de participar do banquete da Eucaristia, imitemos continuamente a Sagrada Família, e, após
sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, as dificuldades desta vida, convivamos com ela no
céu. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.
rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou:
Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja
RITOS FINAIS
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as Avisos ou lembretes (sentados)
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em Bênção Final e Despedida (em pé)
Sac.:. O Senhor esteja convosco.
tentação, mas livrai-nos do mal.
Sac.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos Ass.: Ele está no meio de nós.
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sac.: O Deus de infinita bondade, que, pela
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de encarnação do seu Filho, expulsou as trevas do
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, mundo e, com seu glorioso nascimento, transfigurou
esta noite santa, expulse dos vossos corações as trevas
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes.
Ass.: Amém.
Sac.: Aquele que anunciou aos pastores pelo Anjo a
Rito da Paz
Sac.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos grande alegria do nascimento do Salvador derrame
Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha em vossos corações a sua alegria e vos torne
paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que mensageiros do Evangelho.
anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo vosso desejo, Ass.: Amém.
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, e o Sac.: Aquele que, pela encarnação do seu Filho, uniu
a terra e o céu, vos conceda sua paz e amor, e vos torne
Espírito Santo.
participantes da Igreja celeste. Ass.: Amém.
Ass.: Amém.
Sac.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Sac.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Espírito Santo.
Ass. O amor de Cristo nos uniu.
(Sac.: Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai- Ass.: Amém.
Sac.: Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz
vos com um gesto de comunhão fraterna).
e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
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Ano II, Número 10, Sagrada Família de Nazaré (Domingo dentro da Oitava do Natal),
Cor Branca, Ano B
RITOS INICIAIS (em pé)
o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o
Antífona de Entrada (Lc 2,16)
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Vieram apressados os pastores, e encontraram Maria
com José e o Menino deitado no presépio.
Oração do Dia ou Coleta
Sac.: Oremos: (silêncio) Ó Deus de bondade, que nos
Saudação Inicial
destes a Sagrada Família como exemplo, concedeiSacerdote: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que,
Santo.
unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia
Assembleia: Amém.
às alegrias da vossa casa. Por Nosso Senhor Jesus
Sac.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam Ass.: Amém.
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.
LITURGIA DA PALAVRA (sentados)
Primeira Leitura (Gn 16, 1-6; 21, 1-3)
Ato Penitencial e Kyrie
Leitura do Livro do Gênesis.
Sac.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem Naqueles dias, Senhor falou a Abrão, dizendo: "Não
pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos temas, Abrão! Eu sou o teu protetor e tua recompensa
todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do será muito grande". Abrão respondeu: "Senhor Deus,
fundo do coração. (Silêncio) Senhor, Filho de Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos e o
que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso herdeiro de minha casa será Eliezer de Damâsco". E
irmão, tende piedade de nós.
acrescentou: "Como não me deste descendência, um
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
servo nascido em minha casa será meu herdeiro".
Sac.: Cristo, Filho do homem, que conheceis e Então o Senhor falou-lhe nestes termos: "O teu
compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
é que será o herdeiro". E, conduzindo-o para fora,
Sac.: Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de disse-lhe: "Olha para o céu e conta as estrelas, se fores
nós uma só família, tende piedade de nós.
capaz!" E acrescentou: "Assim será a tua
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
descendência". Abrão teve fé no Senhor, que
Sac.: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, considerou isso como justiça. O Senhor visitou Sara,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. como tinha prometido, e cumpriu o que lhe dissera.
Ass.: Amém.
Ela concebeu e deu a Abraão um filho na velhice, no
tempo que Deus lhe havia predito. Abraão deu o nome
Hino de Louvor
de Isaac ao filho que nascera de Sara. Palavra do
Todos: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos Senhor. Ass.: Graças a Deus.
homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós Salmo Responsorial (Sl 104(105))
vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos R. O Senhor, ele mesmo é nosso Deus, ele sempre se
glorificamos, nós vos damos Graças por vossa lembra da Aliança.
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho I. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai
Unigénito,Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de entre as nações seus grandes feitos! Cantai, entoai
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas! R.
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, II. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o
acolhei anossa súplica. Vós que estais à direita do coração que busca a Deus! Procurai o Senhor Deus e
Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós seu poder, buscai constantemente a sua face! R.
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III. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios
e as palavras de seus lábios! Descendentes de Abraão,
seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. R.
R. O Senhor, ele mesmo é nosso Deus, ele sempre se
lembra da Aliança.
IV. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a
incontáveis gerações; da aliança que ele fez com
Abraão, e do seu santo juramento a Isaac. R.

Deus: "Agora, Senhor, conforme a tua promessa,
podes deixar teu servo partir em paz; porque meus
olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de
todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do
teu povo Israel". O pai e a mãe de Jesus estavam
admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão
os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: "Este
menino vai ser causa tanto de queda como de
reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal
de contradição. Assim serão revelados os
pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma
espada te traspassará a alma". Havia também uma
profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de
Aser. Era de idade muito avançada; quando jovem,
tinha sido casada e vivera sete anos com o marido.
Depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e
quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo
a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse
momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino
a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém.
Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor,
voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O
menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria;
e a graça de Deus estava com ele.Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.

Segunda Leitura (Hb 11,8.11-12.17-19)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos, Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de
partir para uma terra que devia receber como herança,
e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé também
que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se
tornou capaz de ter filhos, porque considerou
fidedigno o autor da promessa. É por isso também que
de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a
multidão "comparável às estrelas do céu e inumerável
como a areia das praias do mar". Foi pela fé que
Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac; ele, o
depositário da promessa, sacrificava o seu filho
único, do qual havia sido dito: "É em Isaac que uma
descendência levará o teu nome". Ele estava
convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar
os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também
um símbolo. Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus. Homilia (sentados)
Aclamação (Aleluia) (de pé) (Hb 1,1-2)
R. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
V. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos
profetas; nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu
Filho. R.

Profissão de fé (em pé)
Todos: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador
do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único
Filho, nosso Senhor, (aqui todos se inclinam até
“Virgem Maria”) que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu
Proclamação do Santo Evangelho (Lc 2,22-40)
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
Sac.: O Senhor esteja convosco!
sepultado. Desceu à mansão dos mortos;
Ass.: Ele está no meio de nós!
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está
Sac.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde
segundo São Lucas.
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no
Ass.: Glória a vós Senhor!
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica, na
Sac.: Quando se completaram os dias para a comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na
purificação da mãe e do filho, conforme a lei de ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.
Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a
fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito Oração dos fieis
na lei do Senhor: 'Todo primogênito do sexo Sac.: Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia que
masculino deve ser consagrado ao Senhor". Foram celebramos a Sagrada Família, como família de Deus,
também oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois elevemos a Ele nossas preces rezando:
pombinhos - como está ordenado na lei do Senhor. R. Renovai, Senhor, todas as famílias!
Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o 1. Pela Santa Igreja, Família de Deus, para que tenha
qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do em seu seio a unidade e a paz, rezemos. R.
povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe 2. Por todas as famílias, para que Deus conserve-nas
havia anunciado que não morreria antes de ver o na união, no amor e na santidade, rezemos. R.
messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, 3. Por todos aqueles que não entendem o valor da
Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o vida humana, com começo e mortes naturais, para
menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, que se arrependam e voltem-se ao Senhor, rezemos.
Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a R.
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4. Por todas as famílias que não se encontram Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito
estruturadas, para que o Senhor faça sua graça nascer Santo as oferendas que vos apresentamos para serem
nelas e as transforme, rezemos. R.
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o
(outras intenções da comunidade local)
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
Sac.: Escutai bondoso, nosso Deus e Pai, estas que nos mandou celebrar este mistério.
orações pela intercessão da Sempre Virgem Maria e (Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!)
do Beatíssimo São José. Por Cristo, nosso Senhor.
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu
Ass.: Amém!
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons (sentados)

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

Oração sobre as Oferendas (de pé)
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
Sac.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
discípulos, dizendo:
Ass.: Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício
para a glória do Seu nome, para nosso bem e de
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
toda a Santa Igreja.
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
Sac.: Nós vós oferecemos, ó Deus, este sacrifício de
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
reconciliação e pedimos, pela intercessão da Virgem
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
firmeis nossas famílias na vossa graça, conservandoISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
as na vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.
Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e
Oração Eucarística III (Prefácio Do Natal do proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor
Senhor III MR p. 412)
Jesus!
Sac.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho,
Sac.: Corações ao alto.
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
Ass.: O nosso coração está em Deus.
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
Sac.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Sac.: Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, (Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!)
realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá
vida nova em plenitude. No momento em que vosso Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
recebe uma incomparável dignidade: ao tornar-se ele concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o
um de nós, nós nos tornamos eternos. Por essa razão, Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito
agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
e arcanjos, cantando (dizendo) a uma só voz:
espírito.
Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do (Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!)
Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em Nome do Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para
Senhor. Hosana nas alturas.
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos Apóstolos e
a verdade, vós sois Santo, ó Deus do Mártires, e todos os santos, que não cessam de
universo, e tudo o que criastes proclama o interceder por nós na vossa presença.
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso (Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!)
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito. mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
(Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!)
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo
o Papa N., o nosso Bispo N., com os bispos do mundo

N
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