
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Renovação das promessas matrimoniais e

consagração das famílias

Introdução dos fiéis ao espírito 
da celebração

A celebração litúrgica da 
festa da Sagrada Família, 
modelo de toda a família 
segundo o projecto de 
Deus Pai, é uma ocasião 
para meditar sobre os 
sinais de esperança que a 
família de Nazaré nos 
confia e sobre a vocação da família cristã a 
ser conforme à mesma família de Jesus, 
Maria e José.
A liturgia de hoje exorta os casais a 
agradecer e a louvar o Senhor, sempre rico 
de bondade; a invocar a sua vinda; a 
lembrar a sua Palavra segundo a qual se 
rasgaram os céus e Ele desceu para 
sustentar todas as famílias, renovando em 
cada uma delas, com o dom do Espírito 
Santo, o amor total, único, fiel e fecundo. 
«Os pastores vieram a toda a pressa e 
encontraram Maria, José e o Menino 
deitado no presépio».

SAUDAÇÃO DO SACERDOTE

Acto penitencial

Glória

LITURGIA DA PALAVRA

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO 
MATRIMÓNIO 

Depois da homilia, o Sacerdote diz:
Senhor nosso Deus, fonte da vida,
que no grande mistério do vosso amor
consagrastes a aliança nupcial

como símbolo da união de 
Cristo com a Igreja,
abençoai e confirmai na 
indissolúvel comunidade 
de amor e de vida
todos os esposos da nossa 
comunidade paroquial
e em particular os que 
estão aqui reunidos na 
vossa presença,

purificai e fazei crescer o seu amor
com a força do vosso Espírito,
fazei deles testemunhas e colaboradores da 
caridade
na qual a vossa família cresce e se edifica.
Por Cristo nosso Senhor.

Todos respondem
Amen.

O Sacerdote diz

E agora todos vós, esposos,
unindo-vos dando a mão direita,
renovai o compromisso que reciprocamente 
assumistes
diante do Senhor e da Igreja,
quando vos unistes no sagrado vínculo 
matrimonial.
Prometeis conservar-vos fiéis,
na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença,
todos os dias da vossa vida?

Os esposos
Sim, prometo.

O sacerdote:
Prometeis seguir o caminho da vossa vida
amando-vos fielmente
e honrando-vos reciprocamente?



Os esposos:
Sim, prometo.

O sacerdote:
Prometeis defender a santidade do 
matrimónio,
convictos de que o homem
não pode separar o que Deus uniu?  

Os esposos:
Sim, prometo.

Unidos entre si com a mão direita os maridos 
dizem:
Lembrando o dia em que, diante de Deus 
nos unimos pelo sacramento indissolúvel do 
matrimónio, renovo o compromisso de ser-
te sempre fiel, amar-te e respeitar-te, na 
alegria e na tristeza, na saúde e na doença 
todos os dias da nossa vida.

As mulheres dizem:
Lembrando o dia em que, diante de Deus 
nos unimos pelo sacramento indissolúvel do 
matrimónio, renovo o compromisso de ser-
te sempre fiel, amar-te e respeitar-te, na 
alegria e na tristeza, na saúde e na doença 
todos os dias da nossa vida.

O sacerdote conclui:
O Senhor que inspirou os vossos propósitos 
e vos conduziu até este dia,
vos confirme na sua graça,
e vos guarde em todos os dias da vossa 
vida.
Em nome do Pai, e do Filho + e do Espírito 
Santo.

Os esposos respondem:
Amen.

ORAÇÃO  UNIVERSAL
Faz-se a oração do próprio dia.

CREDO
O Credo diz-se depois da oração universal.

APRESENTAÇÃO DOS DONS
Na apresentação dos dons, os esposos, conforme as 
circunstâncias, podem levar ao altar o pão, o vinho 
e a água.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO SOBRE OS 
ESPOSOS

No fim do Pai nosso, omitindo o Livrai-nos de todo 
o mal, o sacerdote invoca a bênção sobre os 
esposos, como no dia do matrimónio deles, com 
estas palavras:
Irmãos, imploremos a bênção de Deus 
sobre estes esposos para que, unidos em 
Cristo pelo pelo vínculo santo do 
Matrimónio, Ele os acompanhe sempre  
com a sua protecção.

Todos oram em silêncio durante alguns momentos.
Depois o sacerdote, de mãos estendidas sobre os 
esposos diz:

Nós Vos louvamos e bendizemos,
Deus, criador do universo,
que no princípio do mundo formastes o 
homem e a mulher,
à vossa imagem e semelhança,
e colocastes sobre a primeira família
o sinal da vossa bênção,
olhai hoje para eles com bondade,
pois que hoje renovam os seus 
compromissos
de permanecerem unidos no sacramento 
do seu e do vosso amor.

Desça ainda sobre estes esposos
a riqueza das vossas bênçãos,
para que no dom recíproco do vosso amor
alegrem a sua família e a comunidade 
eclesial.

Eles Vos louvem, Senhor, na alegria,
Vos procurem nas tribulações,
gozem do vosso conforto nas necessidades;
Elevem para Vós a sua oração na santa 
assembleia,



e sejam testemunhas do vosso Evangelho,
juntamente com os filhos que os rodeiam;
Vivam longamente na prosperidade e na 
paz,
alcancem a felicidade eterna do vosso 
Reino.

Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho,
que é Deus convosco na Unidade do 
Espírito Santo.
R. Amen.

Omitindo-se a oração Senhor Jesus Cristo, diz-se 
logo A paz do Senhor. Então os esposos e todos os 
presentes saúdam-se mutuamente na paz e na 
caridade.

ORAÇÃO DOS ESPOSOS
(após a Sagrada Comunhão)

Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente.
nós Vos damos graças
e bendizemos o vosso nome.

Vós criastes o ser humano,
homem e mulher,
e abençoastes a sua união
para que fossem um para o outro ajuda e 
auxílio;
lembrai-Vos de nós hoje.

Protegei-nos e fazei com que o nosso amor
seja dedicação, entrega e dom,
a imagem do amor de Cristo e da Igreja.

Concedei-nos ainda uma longa vida juntos,
na alegria e na paz,
para que, dos nossos corações
se eleve sempre o louvor e a acção de 
graças
por meio do vosso Filho Jesus Cristo
na unidade do Espírito Santo.
Amen.

ACTO DE CONSAGRAÇÃO DAS 
FAMÍLIAS AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA
(a seguir à oração pós-comunhão)

O sacerdote diz:
Caríssimos esposos, 
conscientes da fragilidade do coração 
humano
e das resistências que vêm do mundo, 
confiai as vossas famílias ao Coração 
Imaculado de Maria
para que leve a cumprimento os propósitos 
que hoje renovastes
diante de Deus e dos irmãos.

Todos, a uma só vós, ou então uma família em 
representação de todos, elevam a oração:
Maria, Mãe de misericórdia e Mãe da 
Igreja,
nós nos confiamos à vossa intercessão 
materna;
aceitai a consagração de todos nós e das 
nossas famílias.
Hoje nós, esposos cristãos,
queremos consagrar-nos a Vós,
imitando as virtudes 
que fizeram de vós e de São José 
esposos e pais exemplares.
Queremos fazer resplandecer
a vossa fidelidade aos deveres quotidianos,
suportando as dificuldades e tribulações da 
vida,
na generosa abertura para com as 
necessidades 
de quem vive a nosso lado,
e no cumprimento alegre do projecto de 
Deus
a nosso respeito.
Nós nos confiamos a vós,
nossa Mãe amadíssima, 
para que façais das nossas famílias uma 
igreja doméstica
na frequência assídua dos sacramentos e na 
oração quotidiana,
onde nós, juntamente com os nossos filhos,



louvamos o Senhor pelo dom da vida e do 
amor.
Fazei com que a união, reforçada pela graça
do Sacramento do Matrimónio,
seja mais forte que toda a fragilidade e toda 
a crise,
que, por vezes, as nossas famílias 
atravessam.
Fazemos este acto de consagração,
confiantes de que o vosso coração de Mãe o 
acolherá,
apresentando-o ao vosso Filho, que é Vida, 
Verdade e Amor,
juntamente com o Pai, na comunhão do 
Espírito Santo.

Todos respondem:
Amen.

BÊNÇÃO FINAL

O diácono convida os presentes para receberem a 
bênção, dizendo estas palavras ou outras 
semelhantes:
Inclinai-vos para receber a bênção.

Então o celebrante, com as mãos estendidas sobre 
os esposos, diz:

O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.

Deus Pai todo-poderoso vos conceda a sua 
alegria.
R. Amen.

O Filho Unigénito de Deus vos assista 
benignamente na prosperidade e na 
adversidade.
R. Amen.

O espírito Santo derrame o seu amor divino 
em vossos corações.
R. Amen.

Por fim, abençoa todos os presentes, dizendo:

E a vós todos, aqui presentes,
abençoe Deus todo-poderoso,
Pai, Filho + e Espírito Santo.
R. Amen.


