
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Arrumar bem bonito o espaço celebrativo com flores, velas, 
símbolos natalinos. Os reis magos deverão ser colocados no 
presépio na Solenidade da Epifania. Um(a) jovem com veste 
branca incensa o espaço celebrativo, enquanto se canta. A 
igreja deverá estar com poucas luzes acesas até a Proclamação 
do Natal.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar).

(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)
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (João de Araújo - André Jamil Zamur)
1 - Vinde irmãos e exultai na alegria. Do céu 
vede mistérios sem véus e com anjos cantai na 
harmonia. Glória a Deus no mais alto lá dos céus! 

Feliz Natal! Nasceu Jesus! Brilhou a luz do eterno 
amor. Glória e louvor ao dom do céu. Emanuel, 
Deus Salvador! 
2 - Paz aos homens de boa vontade, lá no céu 
cantam anjos também! É Jesus vindo a nós na 
humildade, toda terra se torna então Belém. 
3 - Em mistério, sorri o menino no aconchego e 
ternura dos pais. E louvores ao Deus pequenino 
vêm pastores cantando sempre mais. 

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos! Celebrando hoje o Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, somos chamados a contemplar o 
Mistério da Encarnação do Filho de Deus em 
nossa humanidade. Natal é Deus que vem ao 
nosso encontro. Sua vinda desperta em todos 
nós uma grande alegria. Jesus que nasce em uma 
simples manjedoura é a Palavra de Deus que se 
faz carne e veio morar entre nós. Exultemos de 
imensa alegria! Cheios de alegria pelo nascimento 
do nosso Salvador, 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...
Animador(a) - Hoje, celebramos com alegria o 
encontro do divino com o humano, a Aliança que 
Deus fez conosco. A glória do Senhor nos envolve 
em luz e ilumina nossas sombras da morte. 
Exultemos de alegria em um canto de glória a 
Deus que habita o mais alto dos céus e que está 
no meio de nós, amando-nos e entregando-nos 
a Paz que é seu próprio Filho. É Natal!

4. Proclamação do Natal
Duas pessoas ladeadas por velas entoam da Mesa da Palavra 
a Proclamação do Natal que acontece somente na noite do 
dia 24/12.

(Reginaldo Veloso - Frei Zito Medeiros)
Solo 1 - Ouçamos um canto novo tomando conta 
da terra: “Glória a Deus e paz ao povo, ódio ao 
ódio, guerra à guerra!”
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7. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que fizestes 
resplandecer esta noite santa com a claridade da 
verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado 
na terra este mistério, possamos gozar no céu 
sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

As comunidades que celebram no dia 24/12 até às 18h, as 
leituras são: Isaías 62,1-5; Salmo 88; Atos dos Apóstolos 13,16-
17.22-25; Mateus 1,1-25; Celebração da Aurora (antes do sol 
nascer): Isaias 62,11-12; Salmo 96; Tito 3,4-7; Lucas 2,15-20; 
Celebração do dia 25/12: Isaías 52,7-10; Salmo 97; Hebreus 
1,1-6; João 1,1-18.

8. Apresentação do Livro da Palavra 
O leitor ergue o Lecionário enquanto se canta.

(CD Novena de Natal)
A Palavra de Deus veio quando Jesus nasceu. 
Força do Espírito Santo e do amor do Pai. (bis)

9. Leitura do Livro do Profeta Isaías (9, 1-6)

10. Salmo Responsorial (95) (Daniel De Angeles)
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.

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

12. Canto de Aclamação (DR) 
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.

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

14. Partilha da Palavra

15. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus, Pai de bondade, que enviou 
para nós o Salvador, professemos nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

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!
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.

5. Entrada da imagem do Menino Jesus
Terminada a Proclamação do Natal, três crianças com vestes 
simbolizando os pastores de ovelhas, entram pelo corredor 
central da Igreja, tocando uma campainha ou sineta, em seguida 
um casal com a imagem do Menino Jesus e um grupo de crianças 
vestidas de anjos, cantando Noite Feliz. A imagem é colocada 
no presépio ou em lugar apropriado.

(Frei Pedro Sinzig - F. 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)

6. Hino do Glória 
Presidente - Assim como os anjos glorificaram 
ao Senhor pelo nascimento do Seu Filho Jesus, 
glorifiquemos também nós, ao nosso Deus, 
cantando o Hino do Glória.
(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!

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Preces da Comunidade 
Presidente - Cheios de alegria e de renovada 
esperança, elevemos a Deus nossos pedidos, 
cantando após cada prece. Acolhei nossa prece 
Senhor! Sobre nós derramai vosso amor! (A. Cangiani)

- Senhor, abençoai a vossa Igreja presente no 
mundo inteiro, para que continue revelando a 
todos os povos o projeto de vida e de salvação 
de Jesus Cristo. Nós vos pedimos.
- Senhor, tocai os corações dos homens e 
mulheres que governam este nosso País, para 
que a Salvação oferecida em Vosso Filho Jesus, 
possa ser acolhida e transforme suas atitudes 
pecaminosas em frutos de amor, justiça e paz. 
Nós vos pedimos
- Senhor, acompanhai os pais, professores, babás 
e entidades que trabalham com crianças, para 
que tenham o mesmo cuidado e a mesma ternura 
que o Menino Jesus recebeu de José, de Maria e 
dos pastores. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei que festejemos o Natal por 
meio da solidariedade, da união, do perdão e do 
amor aos irmãos, e não nos deixemos influenciar 
pelo materialismo e o consumismo anunciado nos 
meios de comunicação. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai os doentes, os idosos, os 
encarcerados e todas a pessoas que se encontram 
impossibilitadas de participar das festas natalinas 
em nossas Comunidades, para que sintam 
também a alegria da vossa presença no ambiente 
em que vivem. Nós vos pedimos.
Presidente - Ó Deus, acolhei os pedidos que vos 
apresentamos. Por Jesus Cristo, Vosso Filho e  
nosso Salvador. Amém. 

17. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Jesus veio a nós entre os pobres 
e humildes, para que acolhendo-O, acolhamos 
também aqueles que são os seus preferidos. 
Partilhemos nossos bens e nossos dons para 
que a alegria de sua vinda seja plena em todos. 
Apresentemos ao altar do Senhor o que temos e 
o que somos para doar aos mais necessitados de 
nossa comunidade.
A comunidade oferece: alimentos, leite, fraldas e roupas para 
doar às crianças carentes.

18. Canto das Oferendas 
(Renato Pargamagnani - Tiago Luiz 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. 

19. Louvação
Presidente - Demos graças e louvores ao Senhor 
nosso Deus, pela salvação oferecida em Cristo 
Jesus, cantando.
(Janaúba - MG) 
1 - Bendito e louvado seja (bis), o Menino Deus 
nascido (bis), que no ventre de Maria (bis), nove 
meses teve escondido. (bis) 
2 - Da cepa nasceu a rama (bis), da rama nasceu 
a flor (bis), e da flor nasceu Maria (bis), de Maria 
o Salvador. (bis) 
3 - Louvemos bem reclinado (bis), entre rudes 
animais (bis), aquele que nos governa (bis), mar, 
a terra e tudo mais. (bis) 
4 - Pasma toda natureza (bis), ver um Deus tão 
humilhado (bis), nasce por amor do homem (bis), 
e ser dele desprezado. (bis) 
5 - Inimigos congraçai-vos (bis), junto ao berço do 
Senhor (bis), à guerra suceda a paz (bis), ao ódio 
suceda o amor. (bis)

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

20. Pai Nosso 
Presidente - Unidos, como filhos e filhas do nosso 
Pai Criador, rezemos, confiantes, a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso... 

21. Momento da Paz
Animador(a) - O anúncio dos anjos faz dos 
humildes pastores as primeiras testemunhas 
da realização do projeto de Deus: o projeto de 
mandar a nós quem nos liberte de verdade. 
Rezemos, em silêncio, pela paz.

22. 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.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Jesus, quando os pequenos reinos, entre eles os 
Estados de Israel e de Judá estavam ameaçados 
pela expansão do Império Assírio. No meio da 
ameaça e da desgraça iminente, Deus faz surgir 
o profeta Isaías. Quando tudo parece levar ao 
desespero, aparece o profeta anunciando luz 
para quem vivia nas trevas. Nasce nova esperança 
para o povo de Israel, oprimido pelos assírios. 
Deus vai agir. Ele virá para salvar e haverá 
novamente a alegria, a esperança encontra-
se na chegada de um novo rei, um menino 
que recebe títulos messiânicos: Conselheiro 
admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, 
Príncipe da paz. A segunda leitura é extraída da 
carta de Paulo a Tito. O apóstolo dá uma série de 
conselhos a Tito para que ele possa coordenar 
bem a comunidade de Creta. Encontramos o 
testemunho de quem se deixou transformar 
pelo mistério da vinda de Deus em nossa carne. 
O evangelho, narrado pelo evangelista Lucas, 
relata o nascimento de Jesus Cristo, porém não 
só é relatada a história do nascimento, mas expõe 
seu significado salvífico. Lucas situa a notícia do 
nascimento em um contexto histórico quando 
menciona César Augusto, imperador de Roma, 
Quirino, governador da Síria e o recenseamento. 
Ele, porém, não parece tão preocupado com a 
exatidão dos fatos. José e Maria, cumpridores 
da lei, viajam para Belém da Judéia, cidade dos 
antepassados de José. Jesus nasce na pequena 
cidade de Belém, cidade de Davi. Com essa 
informação, Lucas situa o nascimento de Jesus 
dentro da história da salvação. Jesus nasce 
pobre. Os primeiros que recebem a notícia de 
seu nascimento são os simples pastores. Os 
pastores eram, em geral, pobres e, até certo 
ponto, renegados, considerados ignorantes, 
indisciplinados e sujos. A “Boa Nova” é dada aos 
pobres que esperavam pela salvação de Deus. É 
por meio dos humildes pastores que a mensagem 
de salvação chega a todo o povo de Israel. Viver 
a espiritualidade do Natal significa reconciliar-se 
totalmente com nossa realidade humana, pessoal 
e social. Reconhecer Jesus “deitado mas palhas 
da manjedoura” nos chama a reencontrar nosso 
jeito de ser, nossas fragilidades e problemas, 
unindo a ele o mais profundo da nossa condição 
humana. Ser seguidor ou seguidora de Jesus 
Cristo é ser capaz de se comprometer com um 
Natal sem fome, uma vida sem dor, sem miséria, 
sem doenças, sem guerras, sem dominadores 
e dominados, sem violência, sem armas, sem 
corrupção... A glória de Deus é a pessoa viva. Que 
se torne realidade o anúncio pascal desta noite. 
Somos co-responsáveis por isso. 

23. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus da vida, o 
Verbo se fez carne e habitou entre nós por obra do 
Vosso Santo Espírito. Dai-nos a graça, neste Natal, 
de aprofundar nossa fé em tão grande mistério e 
crescer cada vez mais no Vosso amor. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

24. Breves Avisos 

25. Mensagem de Natal 
Natal é uma festa espiritual em que a manjedoura 
do nosso coração e da nossa comunidade eclesial 
deverá estar aberta para acolher o Deus Menino 
e os nossos irmãos e irmãs. Assim, a alegria, 
a paz e a felicidade estarão em nosso meio. O 
primeiro Natal foi simples, humilde, com fé e 
amor no coração de José e de Maria. Foi lá que 
a estrela brilhou e os anjos cantaram: “Glória 
a Deus no mais alto dos céus e paz na terra a 
todas as pessoas de boa vontade”. Queridos 
irmãos e irmãs, que os anjos cantem em sua vida, 
pois Deus se deixa encontrar por aqueles que 
realmente o procuram, como os sábios magos 
do Oriente. E que a Estrela de Belém mostre o 
verdadeiro caminho que dá sentido à vida, a fim 
de que os filhos e filhas de Deus não se sintam 
sozinhos e esquecidos. Feliz Natal!
Que Jesus o abençoe e que a Virgem Maria e São 
José cuidem de sua família, hoje e sempre. Amém!

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias

26. Bênção 
Presidente - O Deus de infinita bondade, que, 
pela encarnação do Seu Filho, expulsou as trevas 
do mundo e, com seu glorioso nascimento, 
transfigurou esta noite santa (este dia santo), 
expulse dos vossos corações as trevas dos vícios 
e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Feliz Natal a todos! Ide em paz e que o Deus 
Menino vos acompanhe. Graças a Deus.

27. Canto Final (José Acácio Santana)
1 - A gente passa o ano inteiro assim, andando do 
começo ao fim. Será que Cristo esteve cada dia 
ao nosso lado, em nossa companhia?
Natal é tempo de rever, da gente amar e renascer! 
Natal é tempo de pensar em Deus, que só nos 
quer salvar.
2 - Por toda parte vemos tantas luzes, por toda 
parte vemos tantas cruzes. Natal é tempo de 
partir o pão, natal é tempo de salvar o irmão.

Meditando a Palavra de Deus
A primeira leitura da solenidade de hoje é uma 
profecia messiânica de Isaías. O texto lido hoje foi 
escrito setecentos anos antes do nascimento de 

Deus nos envia


