
1. Acolhida 
Arrumar a igreja com flores e símbolos natalinos. Um grupo de 
adolescentes ou jovens, na porta principal, acolhe as pessoas 
que vão chegando, tocando alguns instrumentos e cantos de 
boas-vindas, entregando o folheto e uma vela para usá-la na 
Proclamação do Natal. A igreja permanece com poucas luzes 
acesas até a entrada da imagem do Menino Jesus. Para iniciar 
a celebração, cantar de forma orante e suave.

(Messias Donizetti de Oliveira - Rogério Gomes) 
1 - No princípio era o Verbo e o Verbo se fez homem, 
habitando entre nós, para a nossa salvação. Nasceu 
para nós um menino, um filho nós ganhamos, o 
filho da Virgem Maria, que em Deus é nosso irmão. 
Deus nasceu entre nós como criança e com Ele 
nasceu uma nova esperança. (bis) 

Animador(a) - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos! Celebrando hoje a noite (o dia) de Natal 
de nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados 
a contemplar o mistério da encarnação do Deus 
que assume a nossa humanidade. Sua vinda 
desperta em todos nós uma grande alegria e 
o compromisso de sermos promotores da paz. 
Nesta alegria, cantemos.

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Reginaldo Veloso)
Nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. 

Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Cantai, cantai ao Senhor, um canto novo, um 
louvor! Por maravilha tão grande, um canto novo, 
um louvor! Por tal vitória e poder, um canto novo, 
um louvor! Por um amor tão fiel, um canto novo, 
um louvor! 
2 - A salvação resplendeu, um canto novo, um 
louvor! Justiça apareceu, um canto novo, um 
louvor! Toda a terra contemplou um canto novo, 
um louvor! Com alegria aplaudi um canto novo, 
um louvor! 

Presidente - Cheios de alegria pelo nascimento 
de Jesus, façamos o sinal de nossa fé. Em nome 
do Pai... 
Presidente - O Senhor que encaminha os 
corações para o amor de Deus e a constância 
de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus...

3. Proclamação do Natal 
As duas pessoas que irão cantar a proclamação acendem 
suas velas na vela próxima ao altar e vão acendendo as da 
assembleia cantando suavemente o refrão de ambientação. No 
final do acendimento, entoa-se a Proclamação do Natal da Mesa 
da Palavra. Este momento é somente para a noite do dia 24/12. 

(Frei Tito Medeiros)
Solo 1 - Ouçamos um canto novo tomando conta 
da terra: “Glória a Deus e paz ao povo, ódio ao 
ódio, guerra à guerra!”
Solo 2 - Miséria, mentira e morte não vão nos 
fazer parar. Ó venham, cantemos forte, ainda é 
tempo de louvar!
Presidente - O Senhor esteja convosco!
Todos - Ele está no meio de nós!
Presidente - Os corações para o alto!
Todos - A Deus ressoe nossa voz.
Solo 1 - Ó noite silenciosa! O desejado chegou! A 
promessa foi cumprida: tempo de espera acabou!
Todos - Bendito seja o Cristo Senhor, hoje 
nascido nosso Salvador.
Solo 2 - Ó noite silenciosa! Chegou-nos o 
Emanuel! O clamor foi atendido, choveu justiça 
do céu!
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7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (9, 1-6)

8. Salmo Responsorial (95) (Liturgia V - Natal)
Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, 
o Senhor. (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai 
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei 
seu santo nome! 
- Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai 
a sua glória entre as nações, e entre os povos do 
universo seus prodígios! 
- O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o 
mar com o que vive em suas águas; os campos 
com seus frutos rejubilem e exultem as florestas 
e as matas 
- na presença do Senhor, pois ele vem, porque 
vem para julgar a terra inteira. Governará o 
mundo todo com justiça, e os povos julgará com 
lealdade.

9. Leitura da Carta de São Paulo a Tito 
(2, 11-14)

10. Canto de Aclamação (Liturgia V - Natal)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Eu vos trago a Boa-Nova de uma grande 
alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, 
o Senhor.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (2, 1-14)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que 
assumiu nossa humanidade, se encarnou e veio 
iluminar nossas trevas. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Deus fiel que cumpriu sua 
promessa de salvação, elevemos nossos pedidos. 
A cada prece, cantemos: Acolhei nossa prece 
Senhor! Sobre nós derramai vosso amor! (A. Cangiani)

- Senhor, encorajai a vossa Santa Igreja presente 
no mundo inteiro para que fiel às orientações do 
Papa Francisco caminhe firme na esperança de 
construir um mundo melhor. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai e iluminai os que fazem as leis 
ou as aprovam para que aprendam à luz deste 
Natal a defender e promover a vida humana. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, abençoai todas as crianças que 
perderam os seus pais, para que encontrem 
pessoas que as amem e lhes falem do Menino e 
do Natal. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai os doentes, os idosos, os 
encarcerados e todas as pessoas impossibilitadas 
de participar das festas natalinas, para que sintam 

Solo 1 - Ó noite silenciosa! A sede foi saciada! O 
esposo está à porta! Encontra a sua amada!
Solo 2 - Ó noite silenciosa! Deus enviou o seu 
Filho! Nasceu o Sol do Oriente, a luz espalha o 
seu brilho!
Solos 1 e 2 - A Vós, ó Pai, nesta noite, os servos 
cantam louvor. Tornados filhos no Filho, no 
Espírito de amor.

4. Entrada da imagem do Menino Jesus 
Uma criança na porta da igreja toca a campainha por alguns 
instantes, a seguir uma pessoa rodeada de crianças, vestidas 
de anjo, caminham com a imagem do Menino Jesus, cantando.

(Pe. José Moher - Francisco Xavier Gruber)
1 - Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, Deus de 
amor! Pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lapa, 
Jesus nosso bem! Dorme em paz, ó Jesus. (bis) 
2 - Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz, 
quão afável é teu coração, que quiseste nascer 
nosso irmão, e a nós todos salvar! (bis) 
3 - Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vem 
cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando 
a chegada de Deus, de Jesus Salvador. (bis)

5. Hino do Glória
Presidente - Assim como os anjos, demos glória 
ao nosso Deus pela vinda do seu Filho ao mundo, 
que quer habitar em nossos corações.

Podem-se tocar os sinos ou campainhas.

(CNBB - André Jamil Zamur) 
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu 
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece 
o louvor!” 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no 
esplendor!

6. Oração
Presidente - Ó Deus perdemos a beleza admirável 
com a qual nos criastes. Em Vosso amor profundo nos 
fizestes mais perfeitos em Jesus, o Salvador. Dai-nos 
viver a vida nova, partilhando a divindade de quem 
por nós se fez homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

As indicações que estão neste folheto são próprias para a noite do 
dia 24/12. As comunidades que celebram no dia 25/12 pela manhã, 
as leituras são: Is 62,11-12; Sl 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; e as que 
celebram à noite são: Is 52,7-10; Sl 97; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18. O leitor 
aproxima-se em silêncio da Mesa da Palavra e proclama a leitura.

Deus nos fala

Nossa resposta
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também a alegria da Vossa presença. Nós vos 
pedimos.
(A equipe de celebração prepara outras preces conforme a 
realidade da comunidade.)

Presidente - Senhor Jesus, que fostes enviado 
ao mundo para lhe trazer a luz do Céu, acolhei 
as nossas súplicas pelos homens de quem Vos 
fizestes irmão. Vós que viveis e reinais por todos 
os séculos dos séculos. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - O grande presente que Deus quer 
de nós é um coração renovado e comprometido 
com o anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo. 
Apresentemos ao Altar do Senhor nosso 
compromisso de vida em busca da Salvação 
oferecida a nós em Cristo Jesus.
Todos: Senhor, diante do Vosso Altar, nós nos 
comprometemos a lutar pelo resgate dos valores 
cristãos, na prática da Oração, da caridade, da 
leitura diária da Vossa Palavra, dos ensinamentos 
que Ela nos propõe, em busca da salvação 
oferecida por vós em Cristo Jesus, que se fez carne 
e veio habitar no meio de nós. Amém. 

16. Canto das Oferendas 
(Onde houver Celebração da Palavra) 
(Renato Pargamagnani - Tiago L. Bibimak)
1 - Inovamos Senhor nosso lar, convidamos 
vizinhos, irmãos, preparamos a mesa do altar pro 
Natal de Jesus celebrar. 
O Natal pode ser todo dia se cada família se 
comprometer a viver qual José e Maria em seu 
dia a dia Jesus acolher! 
2 - Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo 
se igualou, os pequenos, também os sem lar, os 
sem-terra que a busca cansou. 
3 - Nossa casa Senhor é pequena mas abriga o 
doente excluído, cada gesto de amor vale a pena, 
pois Jesus fez-se pobre e menino.

(Onde houver Celebração Eucarística) (Pe. Carlito - Geraldo Violeiro)
1 - A família que sempre partilha o amor e o 
perdão. Família que vive com Cristo em seu 
coração. Que reparte as flores, as dores, também 
os sorrisos. Esse lar se torna lugar igual no paraíso.
A família que junto partilha o pão e o vinho. 
E que sempre unida percorre os mesmos 
caminhos. Se se um ofende logo se arrepende 
e o outro perdoa. Pode crer que um lar como 
esse Jesus abençoa!
2 - Um lar onde o Pai sabe dar bom exemplo e 
conselho. E a mãe é um amparo, aconchego e 
também é um espelho. Os filhos que crescem no 
amor frutificando a fé. Semelhanças terão com 
Jesus, Maria e José.
3 - Bom seria ter muitas Marias e muitos Josés. 
Ter casais fiéis e leais como o de Nazaré. E entre 
si fizessem surgir a divina luz. Esse brilho faria que 
os filhos imitassem Jesus.

17. Louvação
Presidente - Demos graças e louvores ao Senhor 
nosso Deus pela salvação oferecida em Cristo 
Jesus, cantando. 
(Marco Campos - Pe. Ney Brasil) 
1 - A terra se alegra e exulta e canta ao Senhor 
novo hino, pois foi revelada na gruta a glória dos 
céus num Menino!
Vinde, adoremos o Cristo, Cristo, luz do mundo! 
2 - A luz que desvela o dia desfaça as trevas do 
mundo! A nossa história recria: destino divino e 
fecundo!
3 - E sendo, então, ele um de nós, assim, nos 
tornamos eternos, dos páramos, qual porta-voz, 
de um tempo mais justo e fraterno!

18. Pai Nosso
Presidente - Confiantes no Deus Uno e Trino que 
nos criou, nos salva e nos santifica, rezemos com 
fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(João de Araújo - André Jamil Zamur) 
1 - Já o céu contemplamos neste dia, pois nasceu 
para nós o Salvador! E, feliz, eis a terra ao céu 
unida no louvor puro e santo ao Deus amor. 
Já cumpriu-se a profecia, já nasceu o Salvador. 
Céus e terras, na alegria, cantam hoje um 
só louvor. No presépio pequenino e no pão 
celestial, honra e glória ao Deus Menino, num 
louvor sempre eternal. 
2 - Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma 
luz que é celeste o mundo viu. No clarão redentor 
que brilha agora, no deserto a esperança então 
floriu. 
3 - Tudo é pobre na gruta e tão singelo, mas 
transborda de paz como um jardim. E Natal 
é mistério assim tão belo, pois quis Deus ser 
também pequeno assim. 
4 - Vindo a nós, entre pobres, na alegria, o Senhor 
sempre é luz para as nações. E, se, humilde, em 
Belém nasceu um dia, hoje vem renascer nos 
corações.

20. Oração
Presidente - Vós, ó Deus, nos reunistes nesta 
festa alegre e santa do Natal do Vosso Filho. Fazei 
Vossa Igreja entender as grandes lições deste dia 
e dai-nos viver unidos como nos pede o Mistério 
do Natal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Notícias e Avisos

22. Mensagem de Natal
Amados irmãos e irmãs, no Natal, os anjos 
proclamaram solenemente: “Glória a Deus no 
mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por 
ele amados” (Lc 2,14). “Ele, de fato, é a nossa paz” 

Deus nos faz irmãos

Deus nos envia
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pensado que era o poderio de seus cidadãos o 
que tinha mudado o mundo. De ter sido o filho do 
imperador, sua obra beneficente estaria inscrita 
como consequência das influências; se tivesse 
nascido filho de um legislador, sua reforma social 
seria considerada fruto do ordenamento jurídico. 
E o que fez? Escolheu todo o que é desprezível e 
pobre, todo o insignificante e ignorado pela grande 
massa, a fim de dar a conhecer que a divindade 
era a única (fonte) transformadora da terra. Este 
é o motivo pelo qual escolheu uma mãe pobre, 
uma pátria ainda mais pobre, ele mesmo escasso 
de recursos. Aprenda a lição do presépio. Não 
tendo leito para deitar o Senhor, ele é colocado 
em um presépio, e a indigência daquele que é o 
mais imprescindível se converte em privilegiado 
anúncio da profecia. Foi colocado em um presépio 
para indicar que iria converter-se em alimento até 
mesmo dos irracionais. De fato, vivendo na pobreza 
e deitado no presépio, a Palavra e Filho de Deus atrai 
a si tanto os ricos como os pobres, aos eloquentes 
como os de poucas palavras. Observa como a 
ausência de bens deu cumprimento à profecia, e 
como a pobreza tornou acessível a todos aquele 
que por nós se fez pobre. Ninguém teve dúvida 
em acorrer por temor às abundantes riquezas de 
Cristo; ninguém sentiu o acesso bloqueado pelo 
esplendor do poder: ele se mostrou próximo e 
pobre, oferecendo-se a si mesmo pela salvação 
de todos. Mediante a corporeidade assumida o 
Verbo de Deus se faz presente no presépio, para 
tornar possível que todos, racionais e irracionais, 
participem do alimento de salvação. E penso que 
era o que anteriormente havia pregado o profeta 
desvelando-nos o mistério deste presépio: O boi 
conhece o seu possuidor; e o asno, o presépio de 
seu dono. Israel não me conhece, meu povo não 
medita. O que é rico por nós se fez pobre, tornando 
visível a todos a salvação com a força da divindade. 
Referindo-se a isto dizia também o grande São 
Paulo: Sendo rico se fez pobre, para enriquecer-nos 
com a sua pobreza. Porém, quem era o que nos 
enriquecia? De que nos enriquecia? E como ele 
se fez pobre por nós? Diga-me, por favor: Quem, 
sendo rico, se fez pobre e com minha pobreza? 
Será o que apareceu feito homem? Mas este 
nunca foi rico, mas nasceu pobre de pais pobres. 
Quem era, pois, rico, e com o que nos enriquecia 
o que por nós se fez pobre? Deus - diz - enriquece 
a criatura. Portanto, é Deus que se fez pobre, 
fazendo sua a pobreza do que se tornava visível; 
Ele é verdadeiramente rico em sua divindade, e 
por nós se fez pobre. 

(Lecionário Patrístico Dominical)

(Ef 2,14), como escreveu São Paulo ao considerar 
o mistério de Jesus Cristo. O mundo necessita de 
paz. Também nossas famílias, cada um de nós, 
nossos locais de trabalho e ambientes em que nos 
movemos, precisamos desse Menino que os anjos 
anunciaram como o Salvador (Lc 2,11). Sem Ele, 
todos os esforços para pacificar os corações são 
insuficientes. Por isso, nós te pedimos: “Menino 
Jesus, levanta a Tua mão e nos abençoa! Traz nova 
esperança para os jovens, alegria na família, paz 
constante na sociedade e muita luz para o nosso 
Brasil”. Que o Natal nos permita recuperar a 
capacidade de amar e de gerar paz!

Muitas bênçãos!
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias

Bispo Diocesano

23. Bênção e abraço da paz 
O presidente convida todas as crianças para receber uma bênção 
especial, depois abençoa a assembleia e envia os pequeninos a 
levarem o abraço da paz e Feliz Natal aos participantes.

Presidente - Senhor, nosso Deus, que da boca 
das crianças preparastes um louvor do vosso 
nome, olhai para estas crianças que a fé da Igreja 
recomenda à vossa piedade; derramai sobre 
elas a vossa bênção, a fim de que, por meio de 
uma boa convivência com as pessoas e com a 
cooperação da força do Espírito Santo, se tornem 
testemunhas de Cristo no mundo e saibam 
espalhar e defender a fé. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Na alegria do nascimento do Salvador, saudai-
vos desejando um Feliz Natal!

24. Canto Final (Fr. Paulo Pedro)
Os pastores encontraram Maria, José e o 
Menino. (bis) 
1 - E voltaram dando graças por tudo o que 
tinham visto lá na gruta de Belém, lá na gruta 
de Belém. 
2 - Também nós devemos procurar encontrar o 
Salvador no irmão, ofertando para Ele todo nosso 
coração.

Preparando a Partilha da Palavra 
Sermão na Natividade do Senhor - São Teodoto 
de Ancira (séc. V)
O dono de tudo veio em forma de servo, revestido 
de pobreza, para não afugentar a sua presa. Tendo 
escolhido para nascer a insegurança de um campo 
indefeso, nasce de uma virgem pobrezinha, imerso 
na pobreza, para, no silêncio, dar caça ao homem e 
assim salvá-lo. Pois de ter nascido no meio do rumor, 
e se estivesse rodeado de riqueza, os infiéis teriam 
dito, e com razão, que tinha sido a abundância 
de riqueza o que havia operado a transformação 
em volta da terra. E se tivesse escolhido Roma, 
naquela ocasião a cidade mais poderosa, teriam 


