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SOLENIDADE DA SAGRADA FAMILIA: JESUS, MARIA E JOSÉ 

- COR BRANCO - ANO B - 
 

São Paulo, 27 de Dezembro de 2020 
 
 

Missa Domingo:  
10h30 (Equipe: 10h30)  

            18h00 (Equipe: 19h30) 
 

 

Equipe de Contingenciamento: 

Pastorais: Batismo – Horário: 10h30 

      Família – Horário: 18h00 

AMBIENTE:  

No presbitério, suporte para a Imagem do Menino Jesus, Imagem de NSSC e Velas  

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra  

“Dois leitores que acendem as três velas da Coroa do Advento, do Altar e Palavra, terminando o acendimento descem pelo 

corredor central para entrar com a procissão” 

 

“FELIZES OS QUE TEMEM O SENHOR E TRILHAM SEUS CAMINHOS!” (Sl 127)  
 

Animador: Irmãos e irmãs é Natal, a alegria do nascimento de Jesus ainda ressoa em nossos corações! 

Ao celebrarmos neste Domingo, a Sagrada Família de Nazaré e reconhecermos que, nela o Filho de Deus 

encontrou um abrigo que o guardou e protegeu, somos chamados a santificarmos nossas famílias pelo 

diálogo de amor, pela partilha de vida, pela comunhão dos dons e pela doação. Nesta Eucaristia 

celebramos também, o nono dia da Novena Perpétua em honra de Nossa Senhora do Sagrado Coração, 

pedindo que a Sagrada Família ilumine nossas famílias, e as ajude a viver a concórdia e a paz. Alegres, 

cantemos: 
  

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão com Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Cruz, Urna de Intenções e Padre 

SAUDAÇÃO: 
 

9º DIA DA NOVENA EM LOUVOR À NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO:  
(Padre anuncia a novena, equipe de musica canta um refrão de Nossa Senhora do Sagrado Coração em seguida padre reza a Novena) 

 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  

GLÓRIA: 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

 

1ª LEITURA: (Ecl  3,3-7.14-17) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 127) 

“Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!”  
2ª LEITURA: (Cl 3,12-21) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua Palavra! (Cl. 3,15) 

EVANGELHO: (Lc 2,22-40) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
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R./ Senhor, ouvi-nos e atendei-nos!      

 
1. “Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos” (Cl 3,12)  
Senhor, iluminai a vossa Igreja, o Papa Francisco, bispos e padres, para que continuem ensinando que a 

vida familiar é a primeira e insubstituível escola das virtudes, e continuem a acolher e abençoar todos 

os vossos filhos e filhas, e a  defender a vida de cada pessoa humana, desde a sua concepção até a 

morte natural, nós vos rogamos:  

 

2. “Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe” (Ec 3,3 ) 

Senhor, Vós quisestes que o Cristo nascesse e crescesse numa família, abençoai e iluminai os pais e mães 

de família, que buscam honrar a sua vocação, especialmente, pedimos pelas famílias que padecem pela 

pobreza, doenças, desemprego, separação, para que tenham os mesmos sentimentos da Sagrada Família 

de Nazaré, nós vos rogamos:          

 

3. “Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor” (Sl 127) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, que estão unidos 

neste último dia da Novena Perpétua em honra de nossa Padroeira, dai esperança aos tristes, consolai 

os que perderam seus entes queridos, restitui a saúde aos doentes, livrai-nos desta pandemia e de todo o 

mal, nós vos rogamos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 
 

Padre: Acompanhemos a Oração do Papa Francisco dedicada à Sagrada Família de Nazaré. Se a Jesus, 

Maria e José nos dirigimos, é porque sabemos que com eles e por eles, nos escutais e nos atendeis. 
  
Todos: Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor; confiantes, a 

Vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de 

comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. 

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de 

fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e 

curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado 

e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a 

nossa súplica. Amém. 
(no final da oração: Canto; Abençoa Senhor as famílias, Amém...) 

AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
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