
 

SANTA MISSA PELA FAMÍLIA 

19 DE OUTUBRO DE 2021  DIA DE SÃO JOSÉ 

São José, pai na sombra 

 

Antífona da entrada  Ef 6,2-3 

Honra teu pai e tua mãe 

é o primeiro mandamento, 

ligado a esta promessa: 

serás feliz e terás longa vida sobre a terra. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A graça e a paz de Deus, nosso 

Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 

convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: O Senhor Jesus, que nos convida 

à mesa da Palavra e da Eucaristia nos chama 

à conversão. Reconheçamos ser pecadores e 

invoquemos com confiança a misericórdia do 

Pai. 
 

Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que sois a verdade que ilumina os 

povos, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 

e nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Ó Deus, que pela vossa lei destes 

à família um fundamento inabalável, 

concedei-nos seguir o exemplo da Sagrada 

Família para que, praticando as virtudes 

domésticas e o amor para com todos, 

alcancemos o prêmio eterno. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Cl 3,12-21 

A vida da família no Senhor. 
 



 

Leitura da Carta de São Paulo aos 

Colossenses – Irmãos: Vós sois amados por 

Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, 

revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, 

humildade, mansidão e paciência, 

suportando-vos uns aos outros e perdoando-

vos mutuamente, se um tiver queixa contra o 

outro. Como o Senhor vos perdoou, assim 

perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-

vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo 

da perfeição. Que a paz reine em vossos 

corações, à qual fostes chamados como 

membros de um só corpo. E sede 

agradecidos. Que a palavra de Cristo, com 

toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e 

admoestai-vos uns aos outros com toda a 

sabedoria. Do fundo dos vossos corações, 

cantai a Deus salmos, hinos e cânticos 

espirituais, em ação de graças. Tudo o que 

fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em 

nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele 

dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede 

solícitas para com vossos maridos, como 

convém, no Senhor. Maridos, amai vossas 

esposas e não sejais grosseiros com elas. 

Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, 

pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, 

não intimideis os vossos filhos, para que eles 

não desanimem – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 27 
 

R/. Felizes os que temem o Senhor 

e trilham seus caminhos! 
 

Feliz és tu, se temes o Senhor 

e trilhas seus caminhos! 

Do trabalho de tuas mãos hás de viver, 

serás feliz, tudo irá bem! R/. 
 

A tua esposa é uma videira bem fecunda 

no coração da tua casa; 

os teus filhos são rebentos de oliveira 

ao redor de tua mesa. R/. 

Será assim abençoado todo homem 

que teme o Senhor. 

O Senhor te abençoe de Sião, 

cada dia de tua vida! R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Cl 3,15a.16a 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Que a paz de Cristo 

reine em vossos corações 

e ricamente habite em vós sua palavra! R/. 
 

EVANGELHO  Lc 2,22.39-40 

O Filho do Homem veio para a sua vida 

como resgate para muitos. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

uando se completaram os dias para 

a purificação da mãe e do filho, 

conforme a lei de Moisés, Maria e 

José levaram Jesus a Jerusalém, a fim 

de apresentá-lo ao Senhor. Depois de 

cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, 

voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. 

O menino crescia e tornava-se forte, cheio de 

sabedoria; e a graça de Deus estava com ele 

– Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ, 

PAI NA SOMBRA 
 

São José, pai na sombra, alegres louvamos 

teu exemplo de doação paternal ao nosso 

amado Jesus. Homem da obediência e do 

silêncio, ensinai-nos por teu exemplo a 

colocarmos nossa confiança nas mãos do Pai 

celestial. Não nos desamparai nas quedas, e 

Q 



 

assim, como não deixastes Jesus 

abandonado, caminhai conosco, 

intercedendo a Deus por nós. Nas angustias, 

ouvi-nos; nos perigos, defendei-nos; na dor, 

fortificai-nos; na tristeza, dai-nos esperança; 

nas tempestades, acalmai-nos! Castíssimo 

São José, ensinai-nos a zelar pela nossa 

família com amor constante e cuidado diário. 

Livrai nossas famílias dos perigos espirituais 

e temporais, e acompanhai-nos com vossa 

constante proteção. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social 

do Santuário Estadual. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que 

este sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, 

para nosso bem e de toda santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Senhor, nosso Deus nós 

oferecemos este sacrifício de reconciliação e 

vos pedimos que firmeis as nossas famílias na 

graça e na paz. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B 

Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 

 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 

criador do mundo e fonte da vida. Nunca 

abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo 

sempre no meio de nós. Com vosso braço 

poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo 

de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito 

Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 

peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, 

vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da 

história até a felicidade perfeita em vosso 

reino. Por essa razão, também nós, com os 

Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 

cantando (dizendo) a uma só voz: 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 

glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 

em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 
 

Celebrante: Na verdade, vós sois sãos e dignos 

de louvor, ó Deus, que amais os seres 

humanos e sempre os assistis no caminho da 

vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 

presente no meio de nós, quando nos 

reunimos por seu amor. Como outrora aos 

discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte 

o pão para nós. 

R/. O vosso Filho permaneça entre nós! 
 

Celebrante: Nós vos suplicamos, Pai de 

bondade, que envieis o vosso Espírito Santo 

para santificar estes dons do pão e do vinho, a 

fim de que se tornem para nós o Corpo e ✠ o 

Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/. Mandai o vosso Espírito Santo! 
 

Celebrante: Na véspera de sua paixão, durante 

a última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o 

partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 

MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 

POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 



 

Celebrante: Do mesmo modo, ao fim da ceia, 

ele, tomando o cálice em suas mãos, deu 

graças novamente e o entregou a seus 

discípulos, dizendo: 
 

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. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 

DE MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 
 

Celebrante: Celebrando, pois, ó Pai santo, a 

memória de Cristo, vosso Filho, nosso 

Salvador, que pela paixão e morte de cruz 

fizestes entrar na glória da ressurreição e 

colocastes à vossa direita, anunciamos a obra 

do vosso amor até que ele venha, e vos 

oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. 

Olhai com bondade para a oferta da vossa 

Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício 

pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 

concedei que, pela força do Espírito do vosso 

amor, sejamos contados, agora e por toda a 

eternidade, entre os membros do vosso Filho, 

cujo Corpo e Sangue comungamos. 

R/. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante: Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em 

comunhão com o nosso Papa Francisco e o 

nosso Bispo Dimas, com todos os Bispos, 

presbíteros, diáconos e com todo o vosso, 

possamos irradiar confiança e alegria e 

caminhar com fé e esperença  

pelas estradas da vida. 

R/. Tornai viva nossa fé, nossa esperança! 
 

Celebrante: Lembrai-vos dos nossos irmãos e 

irmãs, que adormeceram na paz do vosso 

Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós 

conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e 

concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 

plenitude da vida. 

R/. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 
 

Celebrante: Concedei-nos ainda, no fim da 

nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos 

à morada eterna, onde viveremos para sempre 

convosco. E em comunhão com a bem-

aventurada Virgem Maria, com São José, seu 

esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos 

os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 

por Jesus Cristo, vosso Filho. 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. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Rezemos, com amor e confiança, 

a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 
 

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. 
 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó 

Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 

vossa misericórdia, sejamos sempre livres do 

pecado e protegidos de todos os perigos, 

enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 

vinda de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, 

o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 

vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 

dou a minha paz. Não olheis os nossos 

pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-

lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 

Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 

Santo. 



 

R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

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, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Felizes os convidados para o 

Banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro 

de Deus, que tira o pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) 

de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

Antífona da comunhão • Is 49,15 

Pode acaso a mulher esquecer o seu filhinho? 

Mesmo se ela o esquecesse, diz o Senhor, 

eu não te esquecerei. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Alimentados com o pão celeste, 

concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família 

do vosso Filho para que, após os sofrimentos 

desta terra, gozemos no céu o seu convívio 

eterno. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO COM O 

ÍCONE DE SÃO JOSÉ 
 

♪ Dai-nos a bênção, ó São José! 

Ó pai justo, homem de fé! ♫ 
 

Celebrante: Salve, guardião do Redentor e 

esposo da Virgem Maria! A vós, Deus confiou 

o seu Filho; em vós, Maria depositou a sua 

confiança; convosco, Cristo tornou-se 

homem. Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos 

pai também para nós e guiai-nos no caminho 

da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e 

coragem, e defendei-nos de todo o mal. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: Pela intercessão de São José, 

padroeiro universal da Igreja, abençoe-vos 

Deus todo-poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito 

Santo. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


