
Concedida a certas dioceses pelo Papa Leão XIII em 
1893, e alargada à Igreja universal por Bento XV em 
1921, a festa da Sagrada Família substituiu o Primeiro 
Domingo após a Epifania, cuja Missa é celebrada no 
primeiro dia livre da semana seguinte, como uma Missa 
de Feria. 

Jesus, Maria e José, no humilde lar de Nazaré, 
exemplifi cam a maior santidade nas mais simples 
condições de vida. Entre os acontecimentos que marcaram 
o nascimento do Salvador e o início da sua vida pública, a 
Igreja deseja recordar todos os anos este grande modelo, 
do qual as famílias cristãs nunca deixaram de se inspirar. 
Ele santifi ca para sempre a prática das virtudes familiares.

Sagrada Família
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A casa sagrada de Nazaré é-nos apresentada como o modelo perfeito do lar cristão.

Ali, José comandava com calma e serenidade, porque estava consciente de que ao 
fazê-lo, estava a fazer a vontade de Deus e a falar em seu nome.... Como um bom 
superior, só fez uso da sua autoridade para cumprir mais plenamente o ofício de 
servo, de súbdito, de instrumento.

Maria, como convém a uma mulher, permaneceu modestamente submissa e sujeita 
a José, adorando ao mesmo tempo Aquele que ela comandava. Ela comandou Jesus, 
sem hesitação, nas mil ocasiões em que a vida familiar se apresentou, chamando-o, 
pedindo a sua ajuda, impondo-lhe esta ou aquela ocupação, como faz uma mãe com 
o seu fi lho.

E Jesus aceita humildemente esta sujeição: mostra-se atento aos menores desejos 
dos seus pais, dócil a cada ordem. Em todos os detalhes da vida comum, Ele, mais 
inteligente, mais sábio, mais santo do que Maria e José, e a quem toda a honra e 
glória são devidas, permanece submisso, e assim Ele viverá até ao início da Sua 
vida pública, porque estas são as condições da humanidade com que Ele se revestiu, 
e ao fazer isto Ele agrada ao Seu Pai.

Assim devemos considerar a Sagrada Família sob o humilde tecto de Nazaré, 
verdadeiro modelo desta vida doméstica com as suas relações mútuas de caridade 
e as suas belezas inefáveis, que é o campo de acção de milhões de fi éis em todo 
o universo; onde o marido governa como São José, enquanto a esposa obedece 

como Maria; onde os pais estão atentos à educação dos fi lhos, 
e onde estes últimos tomam o lugar de Jesus através 

da sua obediência e da alegria e luz que espalham 
em torno dos seus pais. (...) Por causa das 

graças que o céu derrama sobre ele todos 
os dias e todos os momentos, por causa da 
multidão de virtudes que entram em acção, 
e fi nalmente, por causa da felicidade que 
contém, o lar cristão é "como a antecâmara 
do Paraíso".

Não é surpreendente, portanto, que a 
família seja actualmente objecto de ataques 

contínuos perpetrados pelos inimigos do 
género humano; e se frequentemente obtêm 

grandes triunfos sobre o reino aqui fundado por 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA
A IMPORTÂNCIA DESTA FESTA
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Nosso Senhor, é porque conseguem profanar o matrimónio, destruindo a autoridade 
dos pais, arrefecendo os afectos e os compromissos que ligam a criança aos seus 
pais. Em todo o universo, pela misericórdia de Deus, a família cristã foi estabelecida 
e defendida pela Igreja como a Sua mais bela criação e o maior benefício concedido 
à sociedade. Mas não esqueçamos que a luz, a paz, a pureza e a felicidade do lar 
cristão derivam da vida humilde de Jesus, Maria e José na casa santa de Nazaré.

Sagrada Família de Nazaré: ensina-nos o recolhimento, a interioridade; 
dá-nos a disposição de ouvir as boas inspirações e as palavras dos verda-
deiros mestres. Ensina-nos a necessidade do trabalho de reparação, estudo, 
vida interior pessoal, oração, que só Deus vê no segredo; ensina-nos o que 
é a família, a sua comunhão de amor, a sua beleza simples e austera, o seu 
carácter sagrado e inviolável. Ámen.

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA

Jesus, José e Maria. Entrego-vos o meu coração e a alma minha.

Jesus, José e Maria. Ajudem-me na minha última agonia.

Jesus, José e Maria. Em vós descanse em paz a alma minha.



FEIRA FESTIVIDADES LISBOA FÁTIMA PORTO

Segunda 9 Féria
Terço: 18:30
Missa: 19:00

Missa: 9:00

Terça 10
Féria

Missa pelos amigos e benfeitores defuntos

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Quarta 11
Féria

Mem.: S. Higino, Papa e Mártir

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Quinta 12 Féria
Terço: 18:30
Missa: 19:00

Sexta 13 BATISMO DE NOSSO SENHOR
Terço: 18:30
Missa: 19:00

Sábado 14

S. Hilário
Bispo e Doutor

Mem.: S. Félix, Presbítero e Mártir

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Domingo 15
II DOMINGO DEPOIS 

DA EPIFANIA

Missa rezada: 9:00
Terço: 10:30

Missa cantada:11:00

Missa rezada: 16:00
Terço: 17:30

Missa cantada:18:00

Segunda 16 S. Marcelo I
Papa e Mártir

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Missa: 9:00

Terça 17 S. Antão
Abade

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Quarta 18
Féria

Mem.: S. Prisca, Virgem e Mártir

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Quinta 19

Féria

Mem.: Ss. Mário, Marta, Audíface e Abacum, 

Mártires. S. Canuto, Mártir

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Sexta 20 Ss. Fabiano, Papa e Sebastião, Mártires
Via Sacra: 18:30

Missa: 19:00

Sábado 21 S. Inês
 Virgem e Mártir

Terço: 18:30
Missa: 19:00

Palestra: 20:00

Catecismo: 17:30
Terço: 18:30
Missa: 19:00

Domingo 22
III DOMINGO DEPOIS 

DA EPIFANIA

Missa rezada: 9:00
Terço: 10:30

Missa cantada:11:00

Missa rezada: 16:00
Terço: 17:30

Missa cantada:18:00

Missa rezada: 9:00
Missa cantada: 11:00


