
Domingo dentro da Oitava de Natal

Semana I do Saltério

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

Festa

Quando o Natal do Senhor é num Domingo, a festa da Sagrada 
Família celebra-se no dia 30 de Dezembro e não tem Vésperas I.

Vésperas I

Hino

Venturosa luz celeste,
Dos homens suma esperança:
Eis o Salvador do mundo
Nascendo simples criança.

Maria, cheia de graça,
Ao casto seio O sustenta:
Sorrindo, o Verbo divino
Do seu leite Se alimenta.

Glorioso patriarca,
Sois guarda do Filho Eterno:
Escutais da sua boca
O doce nome paterno.

Eis a Família Sagrada
Entre todas escolhida:
Nasceu em humilde casa
A fonte da eterna vida.

No meio de vós floresce
O Sol da graça divina:
Sois das famílias humanas
Um clarão que as ilumina.

Glória ao Pai omnipotente
E ao Espírito que nos guia;
Glória a Jesus que obedece
A José e a Maria.
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Salmodia

Salmos e cântico do Comum de N. Senhora.

Ant.  1  Jacob foi pai de José, esposo de Maria, da qual 
nasceu Jesus Cristo.

Ant.  2  José, filho de David, não temas receber Maria, 
tua esposa, porque o que ela concebeu é obra do Espírito San-
to.

Ant.  3  Os pastores partiram apressadamente e encontra-
ram Maria, José e o Menino deitado no presépio.

leitura breve 2 Cor 8, 9
Conheceis a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

sendo rico, Se fez pobre por vosso amor, a fim de vos enrique-
cer com a sua pobreza.

reSponSório breve

V. O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.
R. O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.
V. Da sua plenitude todos nós recebemos.
R. E habitou entre nós.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.

Ant.  Magn. O Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem 
que os seus pais o soubessem.  E pensando que Ele estava na 
caravana, procuraram-n’O entre os parentes e conhecidos.

preceS

Adoremos a Cristo, Filho de Deus vivo, que Se dignou ser tam-
bém Filho de uma família humana, e aclamemo-l’O dizendo:

Vós sois, Senhor, o modelo e o salvador dos homens.
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Cristo Jesus, pelo mistério da vossa submissão a Maria e José,
— ensinai-nos a respeitar e obedecer aos que legitimamente 

nos governam.

Vós que admiravelmente amastes e fostes amado na casa de 
Nazaré,

— confirmai todas as famílias no amor e na concórdia.

Vós que sempre Vos consagrastes generosamente às coisas do 
vosso Pai celeste,

— fazei que Deus seja glorificado em todas as famílias.

Senhor Jesus Cristo, a quem vossos pais, depois de três dias de 
angustiosa procura, encontraram na casa do Pai celeste,

— ensinai-nos a procurar sempre, acima de tudo, o reino de 
Deus e a sua justiça.

Vós que associastes Maria e José à vossa glória no reino dos 
Céus,

— recebei os nossos defuntos na família dos Santos.

Pai nosso

Oração

Senhor, Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um 
modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes fami-
liares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos 
na vossa casa, para gozarmos as alegrias eternas.  Por Nosso 
Senhor.

Invitatório

Ant. Cristo, Filho de Deus, foi obediente a Maria e José: 
Vinde, adoremos.

Salmo invitatório.
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Laudes

Hino

O vosso Salvador não surgirá
De algum palácio de famoso rei:
Na casa de José vos aparece
Tão pobre e humilde como sua Mãe.

Cresce na idade e na sabedoria
Aquele que do mundo é o Senhor;
Quem adivinhará nesta criança
O prometido Príncipe da Paz?

O Verbo não Se fez apenas homem,
Mas homem oprimido pela dor;
No próprio nascimento prenuncia
A morte redentora sobre a cruz.

Assim começa a nova humanidade
Na sagrada família em Nazaré;
Ali encontrarás a tua imagem,
Povo de Deus, Igreja Universal!

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, 
pela festa da Páscoa.

Ant.  2  O Menino Jesus crescia e fortificava-Se, cheio de 
sabedoria, e a graça de Deus estava com Ele.

Ant.  3  Seu pai e sua Mãe estavam admirados com o que 
se dizia acerca do Menino.
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leitura breve Deut 5, 16
Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu 

Deus, para que tenhas vida longa e feliz, na terra que o Senhor 
teu Deus te há-de dar.

reSponSório breve

V. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
V. Vós que fostes obediente a Maria e José,
R. Tende piedade de nós.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Ant. Bened. Iluminai-nos, Senhor, com os exemplos da 

vossa Família, e dirigi os nossos passos no caminho da paz.

preceS

Adoremos a Cristo, Filho de Deus vivo, que Se dignou ser tam-
bém Filho de uma família humana, e supliquemos dizendo:

Pela vossa obediência, santificai-nos, Senhor.

Jesus, Verbo eterno do Pai, que Vos submetestes à autoridade 
de Maria e de José,

— ensinai-nos a viver na humildade e na obediência.

Jesus, nosso mestre, cujas palavras e acções Maria conservava 
e meditava em seu coração,

— ensinai-nos a escutar e a guardar fielmente a vossa pala-
vra.

Jesus Cristo, que formastes o universo e quisestes ser chamado 
o Filho do carpinteiro,

— ensinai-nos a diligência e a responsabilidade no trabalho.

Jesus, que na Sagrada Família de Nazaré crescestes em sabedo-
ria e em graça diante de Deus e dos homens,

— ajudai-nos a crescer sempre em santidade e justiça.

Pai nosso
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Oração

Senhor, Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um 
modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes fami-
liares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos 
na vossa casa, para gozarmos as alegrias eternas.  Por Nosso 
Senhor.

Hora Intermédia

Hino

Cristo, esplendor do Pai,
Salvador da humanidade,
Que, servindo, nos ensina
O valor da obediência.

Criador do universo,
Feito homem como nós,
Santificando os caminhos
Do trabalho e da pobreza.

Maria, filha dilecta
Do Senhor omnipotente,
Sua humildade nos leve
Ao serviço dos irmãos.

Na casa de Nazaré,
Modelo de esposa e mãe,
Seja luz o seu exemplo
Para a família cristã.

Humilde e silencioso,
Vive José do trabalho:
Com o suor do seu rosto,
Sustentando o próprio Deus.

Com a Sagrada Família,
Na paz, no amor, na verdade,
Cantemos louvor eterno
À Santíssima Trindade.
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Salmodia

Salmos do Domingo I.  Mas quando esta festa não se celebra ao 
Domingo, tomam-se os salmos do dia ferial correspondente.

Na salmodia complementar, em lugar do salmo 121 (que se diz nas 
Vésperas), pode tomar-se o salmo 128; e em lugar do salmo 126, pelo 
mesmo motivo, pode tomar-se o salmo 130.

Tércia

Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com 
o que se dizia acerca do Menino.

leitura breve Col 3, 12-13
Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de 

sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão 
e paciência.  Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mu-
tuamente, se algum de vós tiver razão de queixa contra outro. 
Como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também.

V. O Senhor nos ensinará os seus caminhos
R. E nós andaremos pelas suas veredas.

Sexta

Ant. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as 
em seu coração.

leitura breve Col 3, 14-15
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, em um só Corpo. Vivei em acção de graças.

V. Cresci pobre e em trabalhos desde a minha infância,
R. Fui exaltado, mas vivi em humildade e tribulação.



 TEMPO DO NATAL

Noa

Ant. Os meus olhos viram a salvação, que oferecestes a 
todos os povos.

leitura breve Col 3, 17
Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em 

nome do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai.
V. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor;
R. Uma grande paz reinará entre os teus filhos.
Oração como nas Laudes.

Vésperas II

Hino: como nas Vésperas I.

Salmodia

Salmos e cântico do Comum de N. Senhora.

Ant.  1  Depois de três dias, encontraram Jesus no tem-
plo, sentado entre os doutores, escutando e fazendo perguntas.

Ant.  2  Jesus voltou para Nazaré com seus pais e era-
lhes submisso.

Ant.  3  Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça, 
diante de Deus e dos homens.

leitura breve Filip 2, 6-7
Cristo, que era de condição divina, não Se valeu da sua 

igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio.  Assumin-
do a condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens.
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reSponSório breve

V. Tornou-Se semelhante em tudo aos seus irmãos,
 para Se compadecer deles.
R. Tornou-Se semelhante em tudo aos seus irmãos,
 para Se compadecer deles.
V. Apareceu na terra e começou a viver entre os homens.
R. Para Se compadecer deles.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Tornou-Se semelhante em tudo aos seus irmãos,
 para Se compadecer deles.

Ant.  Magn. Filho, porque procedeste assim connosco?  
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura.  Porque Me pro-
curáveis?  Não sabíeis que devia ocupar-Me das coisas de meu 
Pai?

preceS

Adoremos a Cristo, Filho de Deus vivo, que Se dignou ser tam-
bém Filho de uma família humana, e aclamemo-l’O dizendo:

Vós sois, Senhor, o modelo e o salvador dos homens.
Cristo Jesus, pelo mistério da vossa submissão a Maria e José,
— ensinai-nos a respeitar e obedecer aos que legitimamente 

nos governam.
Vós que admiravelmente amastes e fostes amado na casa de 

Nazaré,
— confirmai todas as famílias no amor e na concórdia.
Vós que sempre Vos consagrastes generosamente às coisas do 

vosso Pai celeste,
— fazei que Deus seja glorificado em todas as famílias.
Senhor Jesus Cristo, a quem vossos pais, depois de três dias de 

angustiosa procura, encontraram na casa do Pai celeste,
— ensinai-nos a procurar sempre, acima de tudo, o reino de 

Deus e a sua justiça
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Vós que associastes Maria e José à vossa glória no reino dos 
Céus,

— recebei os nossos defuntos na família dos Santos.

Pai nosso

Oração

Senhor, Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um 
modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes fami-
liares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos 
na vossa casa, para gozarmos as alegrias eternas.  Por nosso 
Senhor.


