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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO DAS IMAGENS 

Oremos 

Deus, Nosso Pai, 
De tal maneira amaste o mundo 
Que entregaste o teu único Filho Jesus, 
Nascido da Virgem Maria, 
Para nos salvar e nos conduzir a Ti. 

Pedimos-te que, com a tua bênção, 
Estas imagens de S. José que nos recordam 
Como Jesus se revelou à humanidade, 
Sejam na nossa comunidade 
Sinal da tua presença e do teu amor. 

Deus, Nosso Pai, 
Abençoai-nos também, as nossas famílias e os nossos amigos. 
Abre o nosso coração  
Para que saibamos receber Jesus com alegria, 
Fazer sempre o que Ele nos pedir 
E vê-lo em todos os que precisam do nosso amor. 

Tudo isto te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, 
Que veio para dar a paz ao mundo 
E que vive e reina na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 

(Fazer a aspersão nas imagens) 

 

I DOMINGO 
“A vós, que esperais a manifestação  
de Nosso Senhor Jesus Cristo.” (Ler: 1 Cor 1,3-9) 

 
♥ Oração: Vós, Senhor, sois o nosso Pai e o nosso Redentor. Quando a humanidade se 
desviou dos vos-sos caminhos, Vós descestes e viestes ao nosso en-contro na Pessoa do 
vosso Filho, Jesus Cristo, que se fez o nosso bom Pastor e Mestre. 
 
– Vinde de novo!  
Estendei a vossa mão sobre nós,  
dizei-nos uma palavra de vida e salvação,  
e não mais nos afastaremos de Vós!  
Fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
 

►Acende-se a 1ª vela, enquanto se canta 
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II DOMINGO 
“Nós esperamos, segundo a promessa  
do Senhor, os novos céus e a nova terra.”  (Ler: 2 Pe 3,8-14) 

 
♥ Oração: Senhor, Vós sois um Deus paciente; e mil anos, para Vós, são como um dia. Por 
isso, acre-ditamos que Vós cumpris todas as vossas promessas, embora às vezes nos 
pareça que estais longe e não Vos preocupais com os males deste mundo.  
Porém, não esperamos passivamente que Vós resolvais os nossos problemas: queremos  
empenhar-nos também em construir uma terra onde haja mais paz e mais justiça.   
 
– O Senhor dará o que é bom  
e a nossa terra produzirá os seus frutos. 
A justiça entendeu-se com a misericórdia,  
a fidelidade e a paz vão germinar da terra.  
Preparemos o caminho ao Senhor! 
 

►Acende-se a 2ª vela, enquanto se canta 
 

III DOMINGO 
“Vivei sempre alegres, orai sem cessar,  
dai graças em todas as circunstâncias.”  (Ler: 1 Ts 5,16-24) 

 
♥ Oração: Senhor, o vosso Espírito está sobre nós aqui reunidos, para acolher a vossa 
Palavra que Ele mesmo inspirou. Ajudai-nos a compreendê-la e a ser-mos convertidos por 
ela, como o apóstolo Paulo foi conquistado por Cristo.  
E porque nos enviais a anunciar a Boa Nova, dai-nos um coração alegre e solidário com os 
mais pobres e infelizes, para que, por meio do nosso testemunho, eles acreditem na vossa 
salvação. 
 
– Nó somos apenas uma voz profética:  
Cristo é que é a Palavra e o Caminho da Vida;  
a quem nos pede razões e respostas,  
queremos anunciá-Lo como fonte da Alegria.  
Nós não somos a Luz: 
mas Cristo envia-nos como luz do mundo; 
queremos dar testemunho da sua Luz.  
 

►Acende-se a 3ª vela, rosa, enquanto se canta 
 
IV DOMINGO 
“A revelação do mistério encoberto… mas agora manifestado.” (Ler: Rm 16,25-27) 

 
♥ Oração: Deus, nosso Pai, Vós sois o único sá-bio! Só Vós conheceis o mistério da 
salvação enco-berto desde os tempos eternos. E ao longo de séculos, preparastes a 
humanidade para acolher o vosso Filho como Salvador. Nós sabemos, apenas, que nos 
acom-panhais no caminho da vida, e que em Jesus Vos tor-nastes “Deus connosco”.  
Ao prepararmo-nos, mais uma vez, para celebrar a revelação desse mistério de amor dado 
a conhecer a todos os povos, que Jesus Cristo Vos dê toda a gló-ria e todo o louvor.  
 
– Vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. 
Cantarei eternamente a vossa bondade. 
Vós sois meu Pai, eu serei para Vós um filho: 
faça-se em mim segundo a vossa palavra. 
 

►Acende-se a 4ª vela, enquanto se canta 
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DIA DE NATAL 
“Manifestou-se a graça de Deus, fonte  
de salvação para todos os homens.”  (Ler: Tito 2,11-14) 

 

♥ Oração: Senhor Jesus Cristo,  
Vós sois o Menino que nasceu para nós, 
sois o Filho que nos foi dado por Deus Pai. 
Nesta noite de alegria, queremos proclamar 
que Vós sois o nosso Deus, 
sois o nosso Conselheiro admirável, 
sois o Príncipe da Paz! 
Vós sois Luz para todos os povos em trevas, 
sois o Salvador de toda a Humanidade! 

(EM CASA: ACENDE-SE O PRESÉPIO) 
– Hoje nasceu o nosso Salvador, 
Jesus Cristo, Senhor! 
Glória a Deus nas alturas 
e paz na terra aos homens por Ele amados.  
 

► Em casa: acende-se a vela branca de Natal.  
Cada um acende aí a própria vela, enquanto se canta 

 
 

SAGRADA FAMÍLIA 
(EM CASA: DIANTE DO PRESÉPIO ACESO) 

“Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes 
uns aos outros…” (Ler: Cl 3,12-21) 
 

♥ Oração: Menino Jesus,  
Tu és Deus-Filho desde toda a eternidade, 
na comunhão do Pai e do Espírito Santo. 
Mas, quando encarnaste pelo Espírito Santo 
no seio da Virgem Maria, e te fizeste homem 
como nós, em tudo, excepto no pecado, 
também quiseste ser acolhido por uma Família: 
a jovem Maria de Nazaré disse sim a Deus 
e seu esposo José, o carpinteiro, 
aceitou ser teu pai adoptivo. 
 

– Vem até nós, hoje, com a tua Família;  
e, com teus pais Maria e José, 
abençoai a nossa família aqui reunida 
e todas as famílias do mundo. 
Dai-nos sentimentos de misericórdia, 
bondade, humildade, paciência e perdão. 
 

1. Jesus, Maria e José – abençoai, sobretudo, 
    as novas famílias e as famílias separadas. 
2. Abençoai as famílias que se dizem cristãs,  
    mas vivem como se Deus não existisse. 
3. As famílias que estão nos países em guerra, 
    e as que têm zangas e ódios em sua casa. 
4. Abençoai os idosos, os jovens e as crianças, 
    os pais e os filhos, os maridos e as esposas, 
    os que não têm saúde, os que vivem nos vícios 
    e os que já perderam a sanidade mental. 
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– Senhor Jesus, Menino de Belém, 
reine em nossos corações e em nossa casa 
o teu Amor e a tua Paz.  
E habite em nós a tua Palavra. 
 

Cântico 
 

EPIFANIA DO SENHOR 
(COM A VELA DO NATAL ACESA) 

“Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e parti-
cipam da mesma promessa, em Cristo Jesus...”  

(Ler: Ef 3,2-3a.5-6) 
 

♥ Oração: Hoje vimos adorar-Vos, Senhor, 
com todos os gentios chamados à salvação, 
com todos os que desejam encontrar-Vos, 
com toda a gente de boa vontade. 
 
– Vimos agradecer-Vos a fé que nos destes, 
de modo absolutamente gratuito: 
talvez porque os nossos pais eram cristãos,  
nos baptizaram como foram baptizados 
e nos levaram à Igreja que era a sua Igreja… 
E nós, nem questionámos a nossa fé, 
nem vo-la agradecemos, nem a cultivamos! 
 
Com S. Paulo, Apóstolo dos gentios, 
queremos ser uma comunidade evangelizadora, 
para que todos participem da mesma promessa,  
pertençam ao mesmo corpo 
e recebam a mesma graça que nós.  
 
– Senhor, conservai e aumentai a nossa fé! 
Ajudai-nos a formá-la e vivê-la cada vez mais, 
colaborando activamente na comunidade onde ela é iniciada, alimentada, esclarecida, 
confirmada pela Palavra e os sacramentos 
e apoiada com o testemunho dos cristãos. 
Ensinai-nos a procurar-Vos com os Magos 
e a evitar falsos adoradores como Herodes.   
 
♫ Virão adorar-Vos, Senhor, 
     todos os povos da terra. (Salmo da Festa) 


