
Encontro da Solenidade da Sagrada Família 

 Ano B 
Tema : “Família Igreja Doméstica” 

            Acolhida : ( Colocar o Presépio e a Bíblia ou um ícone da Sagrada Família )    

Sejam todos Bem-vindos a este encontro festivo, onde os esposos e os 

filhos cristãos são chamados a viver a vida familiar, como se já vivessem na 

Família do Pai Celeste. 

Motivando o Encontro: Que possamos ouvir com muita atenção 

este Evangelho .  Ele exorta-nos à obediência, a viver na Graça de 

Deus e a pedir sabedoria que vem de Deus, pois só assim veremos 

verdadeiramente esta Luz que é Jesus Cristo ,nosso Salvador. 
 

Leitura do Evangelho : Lc 2 , 22 - 40 
 

Reflexão: O Evangelho relata, a princípio , o momento em que a 

Sagrada Família se dirige a Jerusalém para cumprir a lei, conforme 

estava prescrito, ensinando-nos assim a obediência, não apenas por 

Temor, mas por Graça de Deus. Movidos pelo Espírito Santo, eles 

se dão conta de sua missão, Ana e Simeão da profecia. E o pai e a 

mãe de Jesus têm a missão da construção do Reino. No restante do 

Evangelho, as figuras do velho Simeão e da profetisa Ana 

reconhecem Jesus como Salvador e Libertador, questionando-nos: 

Qual o caminho queremos seguir: o da Luz ou das trevas ? 

 

Questionamento: Nossas famílias movem-se pelo Espírito para 

cumprir a sua missão de família ?  Como tenho contribuído para que 

minha família  viva a vida cristã em comunidade, aberta às 

necessidades da paróquia, do bairro e até mesmo dentro da própria 

família ?  

  

Contemplação : Em silêncio meditemos  assim como na Sagrada 

Família de Nazaré existiram alegrias e sofrimentos , nas nossas 

famílias também, mas, se estivermos alicerçados na Rocha Firme 

que é Jesus Cristo, sobreviveremos a qualquer intempérie.      



 

Preces: Adoremos o Filho de Deus Vivo que se dignou tornar-se 

Filho de uma família humana e digamos:  

Rezemos: Senhor Jesus, sede nosso Salvador!   

 Jesus nosso Mestre, cujas Palavras e ações Vossa Mãe 

conservava e meditava no coração, ensinai-nos a escutar e a 

guardar fielmente a Vossa Palavra.                                                                   

Rezemos: 

 

 Jesus, Verbo Eterno do Pai, que Vos submetestes à autoridade 

de Maria e José, ensinai-nos a viver na humildade e obediência.                                                                 

Rezemos: 

 

 Jesus que na Sagrada Família de Nazaré crescestes em 

sabedoria, estatura e Graça diante de Deus e dos homens, 

ajudai-nos a crescer em santidade.                                     

Rezemos: 

        Oremos: Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família 

como exemplo, concedei-nos imitarmos em nossos lares as suas 

virtudes, para que, unidos pelos laços do Amor, possamos chegar 

um dia às alegrias da  Vossa Casa. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

       Compromisso para a semana : reunir a família para juntos fazerem  

a leitura do Evangelho que refletimos neste encontro sobre a 

importância da oração em família  ( Igreja Doméstica ) 

 

Encerramento: Como a sarça que Moisés viu queimar-se sem se 

consumir, assim intacta é a Vossa Virgindade. Maria , Mãe de Deus, 

pedimos Vossa intercessão, rezando uma dezena do Rosário.  

 


