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Domingo da Oitava do NDomingo da Oitava do NDomingo da Oitava do NDomingo da Oitava do NDomingo da Oitava do Natalatalatalatalatal
(Festa da Sagrada Família)

1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Mt 2, 13-15. 19-23.

As leituras deste Domingo complementam-se ao apresentar as duas
coordenadas fundamentais a partir das quais se deve construir a família
cristã: o amor a Deus e o amor aos outros, sobretudo a esses que estão
mais perto de nós – os pais e demais familiares.

O evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do amor a Deus: o projecto
de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão, a exigência
fundamental, a que todas as outras se devem submeter. A família cristã
constrói-se no respeito absoluto pelo projecto que Deus tem para cada
pessoa.

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos
gestos de todos os que vivem “em Cristo” e aceitaram ser Homem Novo.
Esse amor deve atingir, de forma mais especial, todos os que connosco
partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes
de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço.

A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes
que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar
esse amor de que fala a segunda leitura.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor, Pai santo,

que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida,
concedei que, imitando as suas virtudes familiares
e o seu espírito de caridade,
possamos um dia reunir-nos na vossa casa
para gozarmos as alegrias eternas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Ben-Sirá (Sir 3, 3-7.14-17a)

"Aquele que teme a Deus honra os seus pais"

Deus quis honrar os pais nos filhos
e firmou sobre eles a autoridade da mãe.
Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados
e acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos
e será atendido na sua oração.
Quem honra seu pai terá longa vida,
e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe.
Filho, ampara a velhice do teu pai
e não o desgostes durante a sua vida.
Se a sua mente enfraquece,
sê indulgente para com ele
e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida,
porque a tua caridade para com teu pai
nunca será esquecida
e converter-se-á em desconto dos teus pecados.

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1)

Refrão: Ditosos os que temem o Senhor,
Ditosos os que seguem os ses caminhos.

Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos ses caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda
no íntimo do teu lar;
teus filhos serão como ramos de oliveira
ao redor da tua mesa.

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da tua vida.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 3, 12-21)

A vida doméstica no Senhor.

Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
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Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Esposas, sede submissas aos vossos maridos,
como convém no Senhor.
Maridos, amai as vossas esposas
e não as trateis com aspereza.
Filhos, obedece em tudo a vossos pais,
porque isto agrada ao Senhor.
Pais, não exaspereis os vossos filhos,
para que não caiam em desânimo.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Col 3,15a.16a)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
habite em vós a sua palavra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 2, 13-15.19-23)

«Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto»

Depois de os Magos partirem,
o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José
e disse-lhe:
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe
e foge para o Egipto
e fica lá até que eu te diga,
pois Herodes vai procurar o Menino para O matar».
José levantou-se de noite,
tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto
e ficou lá até à morte de Herodes.
Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo Profeta:
«Do Egipto chamei o meu filho».
Quando Herodes morreu,
o Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto,
e disse-lhe:
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe
e vai para a terra de Israel,
pois aqueles que atentavam contra a vida do Menino
já morreram».
José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe
e voltou para a terra de Israel.
Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia,
em lugar de seu pai, Herodes,
teve receio de ir para lá.
E, avisado em sonhos,
retirou-se para a região da Galileia
e foi morar numa cidade chamada Nazaré.
Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos Profetas:
«Há-de chamar-Se Nazareno».

Palavra da Salvação.
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Proposta de Reflexão Homilética
 Em pleno clima natalício, a Liturgia celebra a festa da SAGRA-

DA FAMÍLIA.
O próprio Filho de Deus, vindo ao mundo, quis seguir o caminho

de todos: fazer parte de uma família simples e humilde, igual a tantas
outras do seu tempo.

As Leituras bíblicas apresentam-nos os valores da família:
A 1.ª leitura salienta o Respeito dos filhos para com os Pais.
É uma ampliação do 4.º Mandamento. (Eclo 3,3-7.14-17)
Quem "honra" o seu pai e sua mãe...
  – Alcança o PERDÃO dos pecados...
  – A sua ORAÇÃO será atendida...
  – Terá ALEGRIA com os seus próprios filhos...
  – Terá VIDA LONGA... isto é, a Bênção de Deus...
  – Junta TESOUROS...

"Ampara na velhice... mesmo quando está perdendo a lucidez..."
"A caridade feita a teu pai não será esquecida..."

☞☞☞☞☞ Hoje para muitos, a autoridade de pais e mães está fora de
moda. E o resultado disso, todos nós conhecemos. O quarto manda-
mento continua ainda hoje actual.

Na 2.ª leitura, São Paulo aponta um caminho seguro para cons-
truir a harmonia familiar. (1Jo 3,1-2.21-24)

– "Revesti-vos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e
paciência."

– "Suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros..."
– "sobretudo amai-vos..."
– "A Palavra de Deus habite em vós..."
– "Cantai a Deus hinos espirituais..."
– "MARIDOS... ESPOSAS... FILHOS... PAIS..."
O Evangelho apresenta-nos a Sagrada Família de Nazaré,
como modelo de todas famílias. (Lc 2,41-52)
– Fiel às práticas religiosas, vai em peregrinação a Jerusalém
  para celebrar a Páscoa com o filho que já completara 12 anos.
– Quando Jesus se desvia da comitiva,
  vai aflita à procura do filho perdido, por três dias.
  "Teu pai e eu, estávamos angustiados à tua procura..."
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– E Jesus: "Não sabiam que eu devo estar na casa de meu Pai."
  São as primeiras palavras e atividades de Jesus, no templo.
  Não menospreza a vida familiar, mas manifesta a prioridade:
  estar a serviço da vontade do Pai.
– "Os pais não compreenderam...
   mas conservavam no coração todas essas coisas."
– E o texto conclui dizendo:
"Jesus voltou a Nazaré com seus pais... e permaneceu obe-

diente a eles...
e crescia em sabedoria, em idade e em graça... diante de

Deus e dos homens..."
A Família é o lugar privilegiado para favorecer o amadurecimen-

to dos filhos... para que eles possam crescer, diante de Deus e dos
homens...

☞☞☞☞☞ A Família não é mais aquela:
Não adianta ilusões: a família cristã não é mais aquela.
E, talvez, nunca mais ela volte a ser a mesma de outrora.
À semelhança da liturgia e da catequese,
a família também percorre o caminho da renovação,
em busca de um novo modo de ser...
Os valores fundamentais,
como o amor, a fidelidade, a indissolubilidade,
precisam de permanecer firmes,
enquanto outros serão fatalmente substituídos.
Assim a obediência dos filhos passará a ser "colaboração".
A autoridade paterna cederá o lugar ao "serviço".
Os filhos deixarão de ser propriedade da família,
para se tornarem membros da comunidade...
A profissão dos filhos não será imposta pelos pais,
de acordo com seus pontos de vista ou suas ambições.
Os filhos vão optar, de acordo com suas aspirações.
A formação e a orientação dos filhos
não serão mais à base de sermões, preceitos e imposições,
mas sim de exemplos e do testemunho.
No caso em que o testemunho de vida vier a faltar,
os pais perderão toda a credibilidade e
os filhos acabarão por tomar rumos traiçoeiros...
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A família vai encontrar coragem para se renovar,
e assim sobreviver, no exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
Maria jamais considerou seu Filho como propriedade exclusiva
e nunca interferiu na perigosa missão
que Ele livremente assumiu.
Ainda que, por causa disso, ela acabasse
com o coração traspassado por uma espada de dor,
ao encontrá-lo lá
onde nenhuma mãe gostaria de encontrar seu filho:
suspenso numa cruz...
Mas a vida cristã, do serviço e do amor, também é uma cruz.
E nós vamos abraçá-la, assim como Jesus e Maria!

Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,

criador do Céu e da Terra?
Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único,
Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema ?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.
Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos – Ámen!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs: reunidos com a Família de Nazaré,

modelo da humanidade nova,
elevemos ao Pai celeste as nossas orações,
pedindo-lhe que proteja, ampare e guie
todas as famílias deste mundo,
dizendo com alegria:

«Senhor, renovai todas as famílias».

1. Para que na Igreja haja o clima de família,
de paz, de mansidão e de bondade,
do qual Jesus fez a experiência em Nazaré,
oremos, irmãos.

2. Para que os pais falem de Deus aos seus filhos,
para que os filhos dêem conforto aos seus pais,
e não falte, em cada lar, o amor e o pão,
oremos, irmãos.

3. Para que em todas as famílias do mundo
os seus membros saibam perdoar-se mutuamente,
se algum tiver razões de queixa contra outro,
oremos, irmãos.

4. Para que a luz de Cristo ilumine os casais novos,
reanime os que arrefeceram no amor,
e brilhe como o sol sobre os que se amam,
oremos, irmãos.

5. Para que todas as famílias da nossa paróquia
sejam escolas onde se aprenda a imitar
o lar de Jesus, de Maria e de José,
oremos, irmãos.

Pres. – Pai de misericórdia, escutai as orações
que a vossa família, aqui reunida,
Vos dirige por todos os lares do mundo
e renovai, em cada casa, o ambiente de abertura à vossa voz,
de acção de graças, de louvor e de compreensão,
que se vivia na família de Nazaré.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Nós Vos oferecemos, Senhor,

este sacrifício de reconciliação
e humildemente Vos suplicamos
que, pela intercessão da Virgem, Mãe de Deus,
e de São José,
as nossas famílias se confirmem
na vossa paz e na vossa graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, que sois um só Deus.
Mas a vossa vida é tão vasta
que se comunica em três pessoas,
vivendo em tal comunhão,
numa única e verdadeira família.
A Vós, que enviastes o vosso Filho
e quisestes que nascesse
e crescesse no meio de uma família,
para que fosse, como todas as crianças,
amado de um pai e de uma mãe.
A Vós, que metestes
no coração dos homens e das mulheres
o desejo de unirem as suas vidas,
para fundarem uma família
e fazerem frutificar o seu amor recíproco.
Unidos no mesmo Espírito,
que nos faz membros da vossa família divina,
proclamamos, cheios de confiança,
as vossas maravilhas a nosso favor
e a favor de todas as famílias,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Jesus,
Vosso Filho e nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,

Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:

quando estava à mesa com os discípulos,

tomou o Pão,

fez uma oração para Vos dar graças;

depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:
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TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.
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Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.
Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
Dai a Vossa paz às famílias de todo o mundo.
Enchei-nos do Vosso espírito de bondade,
de humildade, mansidão, de paciência e de perdão.
Dai-lhes o Vosso amor, que fará a sua unidade,
e as preparará em jubilosaesperança,
para a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que Vos dedicastes ao serviço do Vosso Pai

 e ao serviço dos Vossos irmãos:
 ajudai-nos a viver, nas nossas famílias,
 em verdadeiros laços de amor e compreensão recíproca.
 Que, em cada dia, cresçamos como Vós,
 em sabedoria, em idade e em graça,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Pai de misericórdia,

que nos alimentais neste divino sacramento,
dai-nos a graça de imitar continuamente
os exemplos da Sagrada Família,
para que, depois das provações desta vida,
vivamos na sua companhia por toda a eternidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus de bondade infinita,
que fez respandecer este santo dia
com o Seu nascimento glorioso,
afaste de vós as trevas do pecado
e ilumine os vossos corações
com a luz da Sua graça.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que enviou os Anjos
para anunciarem aos pastores
a grande alegria do nascimento do Salvador,
encha de alegria os vossos corações
e vos faça mensageiros do Seu Evangelho.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela encarnação do Seu Filho
reconciliou consigo a humanidade,
vos conceda o dom da Sua paz e do seu amor
e vos torne um dia
participantes da Igreja celeste.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Na construção do Presépio aparecem agora os Reis,
que tendo conhecimento do nascimento de Jesus
deixam sua família para ir ao Seu encontro.
Com as nossas famílias,
acompanhemo-los neste caminho para Belém.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


