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SAUDAÇÃO
Natal: permanecemos descalços diante do caráter sagrado e inviolável 
da vida de cada pessoa e de cada família. Na Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José, toda a família, também a nossa família, se torna 
sagrada. E, por isso, nos abeiramos de cada família com espanto, 
admiração, respeito, gentileza, abertura e confiança.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

ACENDEMOS A VELA
Acendemos as velas da coroa florida. Evocamos com este sinal a 
grande luz que resplandece sobre nós e é Jesus Cristo. 
Dá-nos, Deus feito Menino, olhos de pequenino, mãos benignas, 
pezinhos de lã, coração mansinho, para nos abeirarmos do mistério 
sagrado do coração humano onde tu nos habitas. 

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 
[capítulo 2, versículos 22 a 40]

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria 
e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, 
como está escrito na Lei do Senhor [...]. Vivia em Jerusalém um homem 
chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação 
de Israel; e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe 
que não morreria antes de ver o Messias do Senhor; e veio ao templo, 
movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino, 
para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, Simeão 
recebeu-O em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: «Agora, 

Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, 
porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance 
de todos os povos: luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso 
povo». O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados com o que 
d’Ele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: «Este Menino 
foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para 
ser sinal de contradição; – e uma espada trespassará a tua alma – assim 
se revelarão os pensamentos de todos os corações». [...] Cumpridas 
todas as prescrições da Lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a 
sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia, tornava-Se robusto 
e enchia-Se de sabedoria. E a graça de Deus estava com Ele.

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
O Filho de Deus vive numa família, com cultura própria, valores, língua, e 
as demais características que consolidam a condição humana.
Maria, José e Jesus, como se quer de cada família humana e de cada 
comunidade paroquial, constituem-se como família de fé: crente e 
credível. Este é o contexto que Deus quer para o(s) seu(s) filho(s).
A condição natural do cristão é viver a fé, ser credível, acreditar e ser 
digno de confiança. A Primeira Epístola de São João, na segunda leitura, 
diz-nos que o amor é a fonte da credibilidade e da confiança. Então, 
podemos também dizer que a condição natural do cristão é amar e ser 
amado. Por ordem: ser amado e amar, saber-se amado para amar.
A consciência de ser amados como filhos no Filho de Deus é a grande 
notícia, que jamais podemos calar, seja Natal ou Páscoa, em qualquer 
altura do ano e da vida. Desta dádiva nasce a nossa plena dignidade 
como humanos e a força necessária para defender a dignidade de 
todos os seres humanos. Todos, mesmo sem consciência disso, somos 
salvos em Jesus Cristo e dignos da filiação divina.



natal natal 
sagrada famíliasagrada família
liturgia familiarliturgia familiar

tornar-se tornar-se 
filho de deusfilho de deus

Deus está no meio de nós! É inaudito, 
inacreditável, como se costuma dizer… Mas sim, 
depois dos profetas, hoje, «Deus falou-nos por seu 
Filho», nasceu na nossa humanidade, o «Verbo 
fez-se carne»… É Natal: a nossa alegria exprima 
a nossa fé!

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
. Jesus, Maria e José fazem parte de uma comunidade a caminho, de 
uma família com espírito sinodal. Confiemos ao Senhor as nossas preces, 
dizendo: Deus Menino, brilhe a tua luz nos passos do nosso caminho!
 > Pela Igreja peregrina, em processo sinodal: inicie todos os seus 
membros na arte do acolhimento e do acompanhamento, para que 
todos se sintam como em casa. Nós te pedimos: TODOS: Deus Menino...

 > Pelos que governam os povos: respeitem a família, como primeira 
escola de valores, laboratório de vida em sociedade e primeiro hospital 
do cuidado de uns pelos outros. Nós te pedimos: TODOS: Deus connosco...

 > Pelas vítimas dos abomináveis abusos de poder e da violência 
doméstica: sejam escutadas com atenção, acompanhadas e apoiadas 
com diligência. Nós te pedimos: TODOS: Deus Menino, brilhe a tua luz...

 > Pela nossa família: saibamos descalçar os sapatos diante de cada 
pessoa, criada à tua imagem. Nós te pedimos: TODOS: Deus Menino...

 > [acrescenta a tua intenção]. Nós te pedimos: TODOS: Deus Menino...

Deus faz de nós seus filhos e filhas. Rezemos-lhe: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Permanecer descalços diante do outro, em família, implica largarmos 
as botas da maledicência e da guerra, as chancas e as tamancas do 
orgulho, para nos determos com respeito e atenção, para descobrirmos a 
presença oculta de Deus, na vida imperfeita de cada pessoa ou família.
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Pai Santo, enriquece a nossa mesa de Natal, com a humildade da 
escuta de Maria, a coragem criativa de José, a novidade espantosa do 
teu Filho, que vem habitar para sempre entre nós e caminhar connosco 
todos os dias. Faz-nos sair ao encontro de quem mais precisa, ensina-
nos a dar as mãos, para partir e repartir o teu amor. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

Em tempo de Natal, somos convidados a contemplar a Sagrada 
Família, que nos é dada por Deus como «um modelo de vida». Somos 
desafiados a imitar a confiança de Maria e de José, a docilidade 
deles à Palavra, ao Espírito, aos ‘acontecimentos’ que os iam 
surpreendendo na sua vida pessoal e familiar. Maria «guardava todos 
estes acontecimentos em seu coração». Confia em Deus. Como Ana, 
Maria e José contam com o amor de Deus, um amor que gera vida: 
«O Senhor ouviu a minha súplica». Os dois são, de facto, «um modelo 
de vida»; com eles aprendemos a acolher a graça e a cantar: «O meu 
coração e a minha carne exultam no Deus vivo». Vivamos, portanto, 
como «filhos de Deus» e testemunhas missionárias do seu amor!

[segunda parte do vídeo/audio]

Deus fez-se filho dos homens para que os homens se tornassem 
filhos de Deus. Tudo começa no amor de Deus por cada um de 
nós, a permuta de amor entre o Pai e o Filho: o Filho recebe do Pai 
o poder de nos unir a ele e de nos identificar com ele. O amor que 
chega a nós como dom, é dado como oferenda, o maior presente do 
verdadeiro Natal. Contudo, é um presente a desembrulhar a pouco 
e pouco, na experiência relacional de cada dia, até à «altura em que 
se manifestar» por inteiro em Deus. Por agora, estamos em processo. 
Somos seres inacabados. O itinerário é este: acreditar no Filho e 
amarmo-nos uns aos outros (como ele nos amou). Fé e amor sempre 
de mãos dadas: pela fé tornamo-nos filhos de Deus; pelo amor, 
vivemos como filhos de Deus.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o significado do 
nascimento de Jesus Cristo na nossa carne, no seio 
de uma família humana

Conhecer e divulgar, nas redes sociais, entre os 
amigos e familiares o ‘Decálogo da nossa família’ 
— bit.ly/decalogo-familia

‘Recordar’ uma música natalícia
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