
 RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO MATRIMÓNIO  E BÊNÇÃO DAS 
 FAMÍLIAS NA FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

 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». 

 APÓS A HOMILIA 
 RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO MATRIMÓNIO 

 Celebrante - Na festa da Sagrada Família de Nazaré sois convidados a renovar na 
 presença do sacerdote e da comunidade cristã o vosso compromisso de amor para que 
 seja abençoado de novo por Cristo como um sinal sagrado. E agora todos vós, esposos, 
 uni as mãos direitas e renovai o compromisso que reciprocamente assumistes diante do 
 Senhor e da Igreja, quando vos unistes no sagrado vínculo matrimonial. 

 Esposo  - Eu ________, 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. 

 Esposa  - Eu ________, 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. 

 Celebrante  - O Senhor que inspirou os vossos propósitos  e vos conduziu até este dia, vos 
 confirme com a sua graça neste compromisso que manifestastes, e vos guarde com a sua 
 bênção em todos os dias da vossa vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. 

 ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 BÊNÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 Deus de misericórdia, criador e reparador do vosso povo, que fizestes da família humana, 
 constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai a 
 abundância das + vossas bênçãos sobre estas famílias reunidas em vosso nome, para que 
 aqueles que nela vivem unidos pelo amor sejam fervorosos no espírito e assíduos na 
 oração, solícitos uns pelos outros e atentos às necessidades de todos e dêem testemunho 
 da fé pela palavra e pelo exemplo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 APÓS A COMUNHÃO 
 CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA À SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ 

 Salvé, oh amorosos corações de Jesus e de Maria! 
 Nós Vos veneramos, amamos e honramos. 
 A Vós nos oferecemos e nos consagramos para sempre. 
 Recebei-nos e tomai posse de nós, purificai-nos, 
 iluminai-nos e santificai-nos, para Vos podermos amar a Vós, Jesus, 
 com o Coração de Maria e amar-Vos a Vós, Maria, com o Coração de Jesus. 

 Oh Coração de Jesus, que viveis em Maria e por Maria! 
 Oh Coração de Maria, que viveis em Jesus e por Jesus! 
 Oh Coração de Jesus ferido pelos nossos pecados, 
 que nos deste a Vossa Santíssima Mãe no calvário! 
 Oh coração de Maria, trespassado por tão grande dor 
 ao sentir os sofrimentos do Vosso Divino Filho, para a nossa Redenção! 
 Oh sagrada união de estes dois Corações! 

 Louvado seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo! 
 Louvado seja o Espírito Santo de Deus que uniu estes dois Corações! 
 Que una também os nossos corações e cada coração, 
 para que todos os corações vivam em unidade, 
 imitando a Sagrada unidade que existe nestes dois Corações. 

 Triunfa, oh Doloroso e Imaculado Coração de Maria! 
 Reina, oh Sacratíssimo Coração de Jesus em nossos corações, nas nossas casas e 
 nas nossas Famílias, na vossa Igreja, na vida de todos os fiéis, 
 nos corações daqueles que ainda não Vos conhecem e 
 em todas as nações do mundo. 
 Estabelecei nos corações de toda a humanidade, 
 o triunfo soberano e o reinado dos dois Corações, para que se ouça em todo o mundo, 
 de um extremo ao outro, numa só exclamação: 
 Benditos sejam para sempre o Sacratíssimo Coração de Jesus e o 
 Doloroso e Imaculado Coração de Maria. 

 Oh queridíssimo São José, eu me consagro e me entrego a Vós 
 para que sempre sejais meu Pai, meu protector e meu guia no caminho da salvação. 
 Concedei-me maior pureza de coração, um fervente amor pela vida interior, e, 
 seguindo o Vosso exemplo, que todas as minhas acções sirvam para a 
 maior Glória de Deus, em união com o Sacratíssimo Coração de Jesus e com o 
 Imaculado Coração de Maria. 
 Oh glorioso São José, rogai por mim, para que eu possa obter a paz e a alegria 
 da Vossa santíssima morte. 
 Amen. 


