
A equipe acolhe com alegria os membros da comunidade que 
chegam. Arrumar o espaço celebrativo com flores, velas e 
símbolos natalinos. Os reis magos deverão ser colocados no 
presépio na Solenidade da Epifania. Para iniciar a celebração, 
um(a) jovem com veste branca entra no Templo, com uma 
grande vela branca acesa, que será colocada no Presbitério. 
Em seguida, adolescentes que se preparam para a Iniciação 
Eucarística incensam o espaço celebrativo enquanto se canta 
suavemente o canto de ambientação, onde for possível. A Igreja 
deve estar com poucas luzes acesas até a proclamação do Natal.

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

(Neste momento o presidente acende as velas do altar.)

(Ofício Divino das Comunidades)
Após espera tão longa irrompe a noite, que é dia 
/Até palácios se apagam diante da estrebaria. 
(3x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Gilvan Bispo Santos) 
É Natal, é Natal, é noite santa em Belém, nasceu 
pobre Deus Menino para todos quer o bem. 
1 - Uma estrela lá no céu. Toda a terra iluminou. 
Foi Maria a escolhida pra ser Mãe do Salvador. 

2 - O Menino é esperança. Vosso povo libertou. 
Anunciamos c’alegria o nascimento do Senhor. 
3 - É Natal, é alegria, vem Jesus pra celebrar. 
Abrimos os corações que o Menino quer entrar. 
4 - Entre todas as famílias, estará sempre o 
Senhor. No Natal nós renovamos com Jesus o 
nosso amor.

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 em 
nosso encontro. Jesus que nasce é a Palavra de 
Deus que se fez carne e veio morar entre nós. 
Alegremo-nos com os anjos e pastores e façamos 
o sinal que nos identifica como irmãos em Jesus, 
o Filho de Deus. 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...
Presidente - 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 
à Paz que é seu próprio Filho. É Natal!

4. Proclamação do Natal
Enquanto duas pessoas ladeadas por velas entoam da Mesa 
da Palavra a Proclamação do Natal, outras pessoas com vestes 
brancas acendem as velas da assembleia, que permanecerão 
acessas até o final do Hino do Glória. Este momento é somente 
para a 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!” 
Solo 2 - Miséria, mentira e morte não vão nos 
fazer parar. Ó venham, cantemos forte, ainda é 
tempo de louvar! 
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7. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor Deus, 
ano após ano, com alegria acolhemos Jesus que 
vem até nós, como amigo e Redentor. Fazei-nos 
viver de tal modo que possamos um dia recebê-lo 
como juiz. 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.

(Fr. Natalino Martins Ribeiro - Fr. João Paulo Santos de Souza) 
1 - O povo que andava nas trevas avistou uma 
grande luz, brilhou para humanidade a luz do 
Menino Jesus. 
Irmãos é Natal do Senhor e Jesus está entre nós. 
A Palavra de Deus se fez carne, nosso Deus não 
se esquece de nós. (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 (CD Liturgia V)
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 São Lucas (2, 1-14)

14. Partilha da Palavra 

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
Na porta da Igreja, uma criança vestida de anjo, toca uma 
campainha ou sineta por alguns instantes. Em seguida entra 
pelo corredor central, acompanhada por um casal com a 
imagem do Menino Jesus e um grupo de crianças vestidas de 
anjos, cantando Noite Feliz. A imagem será colocada no presépio 
ou em lugar apropriado. Este momento é somente para a noite 
do dia 24/12.

(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 - Glorifiquemos ao nosso Deus pela 
vinda do Seu Filho ao mundo, que nos trouxe 
paz, salvação e quer habitar em nossos corações.
(Renato Bevilacqua) 
Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos 
seus! (bis) 
1 - Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a 
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados! 
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
4 - Vós que estais junto do Pai como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor. 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor!

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

16. Preces da Comunidade 
Presidente - Elevemos nossos pedidos, ao Deus 
que cumpriu sua promessa de salvação, cantando 
após cada prece. Acolhei nossa prece Senhor! 
Sobre nós derramai vosso amor! (A. Canjiani)

- Deus de amor, iluminai a Vossa Santa Igreja e 
seus ministros, para que celebrando, nesta noite 
santa (neste dia santo), o Natal de Vosso Filho, 
sinta essa grande alegria, e se torne mais justa e 
misericordiosa. Nós vos rogamos.
- Deus de amor, tocai os corações dos nossos 
governantes, para que a Salvação oferecida em 
Vosso Filho Jesus, possa ser acolhida e suas ações 
produzam frutos de amor, justiça e paz em nosso 
País.  Nós vos rogamos.
- Deus de amor, fortalecei-nos em nossa fraqueza 
para que possamos levar alegria aos que choram, 
esperança aos esquecidos e paz aos aflitos. Nós 
vos rogamos.
- Deus de amor, protegei-nos para que a 
celebração do Natal una ainda mais as famílias, 
fortaleça  as que passam por dificuldades e ajude 
nosso mundo a preservar sempre mais a família 
como presente de Deus. Nós vos rogamos.
Presidente - Escutai, Senhor, Deus de amor, os 
pedidos de nossa comunidade aqui reunida. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. Apresentação dos Dons 
A comunidade oferece: leite, fraldas e roupas para doar às 
crianças carentes.

Presidente - 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.
(Lindberg Pires) 
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, 
mas este pouco nós queremos com os irmãos 
compartilhar. 
1 - Sabemos que é difícil, os bens compartilhar, 
mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. 

18. Canto das Oferendas (José Thomaz Filho - Frei Fabreti)
Deus nos espera em Belém, sabe da fome que 
temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós 
veremos. 

1 - Toda a bondade de Deus desde o começo 
vigora. Felizes todos os povos: hoje conosco ele 
mora! 
2 - Foram Maria e José os escolhidos da vida, que 
viram felicidade em se entregar sem medida. 
3 - Anjos cantaram por lá cantos de plena alegria: 
e quem se fez vigilante viu que o menino sorria.

19. Louvação
Presidente - Demos graças e louvores ao Senhor, 
nosso Deus, pela salvação oferecida em Cristo 
Jesus, cantando.
(Reginaldo Veloso) 
1 - Para nós é um prazer bendizer-te, ó Senhor, 
celebrar o teu amor por Jesus, teu bem-querer. 
(bis)
2 - Te louvamos, ó Senhor, pela nossa humana 
história, que revela a tua glória, teu poder 
libertador. (bis) 
3 - Pois o tempo é de graça, de oração, jejum, 
partilha, de seguir Jesus na trilha de uma cruz 
que livra e salva. (bis) 
4 - Finalmente a nossa boca, inspirada por teu 
Filho, e, segundo o seu ensino, o teu santo nome 
invoca. (bis) 
5 - Amém, assim seja. Amém, assim seja. (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 - Jesus veio ao mundo para nos 
ensinar a fazer a vontade do Pai. Rezemos como 
Ele nos ensinou. Pai Nosso...

21. Momento da Paz
Presidente - 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) 
(Maria de Fátima de Oliveira - Pe. José Weber) 
No presépio pequenino, Deus é hoje nosso 
irmão. E nos dá seu Corpo e Sangue nesta santa 
comunhão. 
1 - Para os homens que erravam nas trevas, lá do 
céu resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa 
terra e nos deu o seu Filho Jesus.
2 - Boas Novas de grande alegria mensageiros do 
céu vêm cantar, e aos pastores um anjo anuncia: 
“Deus nasceu em Belém de Judá”. 
3 - Para nós nasceu hoje um Menino, do seu 
povo Ele é Salvador. Glória a Deus no mais alto 
dos céus, paz aos homens aos quais tanto amou. 

Nossa resposta

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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primeira certeza é de que Deus nos ama muito, e 
Ele nos ama de tal modo que enviou o Seu Filho 
único para ser o nosso Salvador. A certeza de 
que Deus nos ama é que Ele se faz um de nós. 
Quando Jesus Cristo se encarna, Ele assume a 
nossa natureza humana. E por que Ele a assume? 
Assume-a para ser solidário com a nossa fraqueza, 
com o nosso sofrimento e com tudo aquilo que a 
natureza humana sofre por causa do pecado. Jesus 
Cristo, ao se fazer um de nós, nos aponta o caminho 
para a redenção da humanidade, para a redenção 
da nossa natureza humana, para a nossa salvação, 
porque Ele nos mostra o caminho, pois Ele mesmo 
é o caminho! Quando, hoje, contemplamos Jesus, 
quando olhamos para Ele e vemos a Sua presença 
no meio de nós, podemos dizer: Nós temos o 
nosso Salvador, nós não estamos perdidos, nós não 
estamos condenados; a nossa vida tem sentido, 
tem salvação, tem solução! A nossa vida encontra 
a sua plenitude na Pessoa de Jesus Cristo. Deus 
feito carne, Deus feito homem, Deus feito a nossa 
salvação. Hoje o grande presente de Natal não é 
aquilo que nós ganhamos das pessoas, nem aquilo 
que damos para as pessoas. O grande presente é 
Ele mesmo: Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador. 
Nós contemplamos Jesus vivo no meio de nós, 
nós O adoramos, O glorificamos, O bendizemos; 
damos graças ao Pai por toda a eternidade e nos 
juntamos ao coro dos anjos e ao coro dos pastores 
que glorificavam a Deus no mais alto dos céus. Esse 
coro, hoje, se junta a nós, que também queremos 
louvar, bendizer e agradecer a Deus porque nos 
deu um bendito Salvador. Não somos capazes de 
imaginar o tamanho do amor de Deus por nós. 
Ele está muito além de nossa própria imaginação. 
Quanta gratidão devemos ter por nosso Deus! E 
quanta ingratidão vemos para com Ele: indiferença, 
frieza, exclusão, menosprezo...Rejeitar o amor 
sem limites é o maior erro que o ser humano 
pode cometer. A iniciativa do amor divino é para 
ser acolhida. Ao contemplarmos o presépio, o 
sentimento da Palavra encarnada deve tomar 
conta de nós. É um convite para sermos criaturas 
novas. Portanto, a luz que brilhou no mundo não 
pode ser rejeitada, pois ela é vida em nossa vida. 
Os sistemas geradores de morte no mundo são 
interrogados diante do Natal do Senhor, pois a luz 
que penetrou o mundo, interroga, desestabiliza 
as atitudes egoístas, interesseiras que desprezam 
a dignidade da vida. A miséria tanto material, 
como as atitudes mesquinhas do coração, vêm 
interrogar nosso jeito de ser cristão hoje, aqui e 
agora. Acordemos e redescubramos o sentido 
do nascimento de Cristo: o amor que se tornou 
salvação!

4 - Para os pobres e fracos da terra, em Belém 
nasceu hoje um irmão: Ele humilha os soberbos 
e fortes e se faz dos pequenos o Pão. 
5 - Poderosos e grandes da terra nem souberam 
da grande alegria; mas pastores e pobres vieram 
adorar o Senhor, com Maria. 
6 - Hoje o mundo é de novo criado e a glória se 
espalha na terra. Como irmãos, homens todos 
uni-vos, destruí vossas armas de guerra. 
7 - Como irmãos, homens todos, uni-vos, reparti 
vossos bens justamente, dai as mãos, construí 
mundo novo, porque Deus visitou sua gente.

23. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - O Deus que se 
fez Menino tomou nesta celebração a forma da 
Palavra e de Pão para a nossa salvação. Senhor, 
que o Vosso povo, celebrando este Natal, seja por 
Vós renovado ao participar desta celebração. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

24. Breves Avisos
- No próximo domingo, é festa da Sagrada Família. 
Vamos preparar e celebrar esta festa com muito 
carinho, alegria e fé.

25. 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.

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

Meditando a Palavra de Deus
Hoje, 25 de dezembro, nós celebramos o Natal 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Verbo 
de Deus se fez carne e habitou entre nós. 
Contemplamos a Sua glória, a qual Ele recebe 
do Pai como Filho Unigênito, cheio da graça e 
da verdade. Natal é alegria, é festa plena, rica 
de significados e certezas para a nossa vida. A 

Deus nos envia


