
A equipe acolhe com carinho os membros da Comunidade 
entregando o Folheto Litúrgico (onde houver) e uma vela que 
será usada na Proclamação do Natal. Arrumar a igreja com 
flores e símbolos natalinos. As imagens dos reis magos deverão 
ser colocadas no presépio na Solenidade da Epifania do Senhor. 
Para dar início à Celebração, um(a) jovem com veste branca 
acende as velas do Altar, outro jovem com trajes de coroinha 
(onde houver), incensa o espaço celebrativo enquanto se 
canta suavemente o canto de ambientação.  Onde for possível 
a Igreja deve estar com poucas luzes acesas até o término da 
Proclamação do Natal.  

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 
(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia 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 para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Laura Reis) 
1 - É Natal, é tempo de paz. Nosso Deus, 
pequenino se faz. Lá no céu, anjos cantam 
também. Um menino nasceu em Belém.
Noite de paz. Noite de luz. Nasceu na terra, o 
Menino Jesus. (bis)
2 - Na pobreza, nasce o Rei. Deus menino pobre 
se fez. Com Maria e com José, Santa Família, de 
Nazaré.
Noite de paz. Noite de luz. Nasceu na terra, o 
Menino Jesus. (4x)

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. 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
Em silêncio, pessoas com vestes brancas acendem as velas da 
assembleia e duas pessoas aproximam-se da Mesa da Palavra e 
entoam a Proclamação do natal. As velas permanecerão acesas 
até o final do Hino do Glória. Este momento é somente para 
a noite do dia 24/12.

Onde não houver a presença do padre ou diácono, omite-se 
a saudação do presidente: “O Senhor esteja convosco. Os 
corações ao alto!” 
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7. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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.

8. Apresentação do Livro da Palavra
As indicações que estão neste folheto são próprias para a noite 
do dia 24/12. As comunidades que celebram no dia 25/12 na 
aurora, as leituras são: Is 62,11-12; Sl 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; e 
as que celebram durante o dia ou 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 ergue o Livro enquanto se canta.

(CD Novena de Natal)
A Palavra de Deus, veio quando Jesus nasceu, 
força do Espírito Santo e do amor do Pai (2x)

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 (D.R.)
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

15. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que assumiu nossa 
humanidade, se encarnou e veio iluminar nossos 
caminhos, professemos nossa fé.  Creio em Deus 
Pai...

(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! 
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 (Eliana Ribeiro - Frei Luiz Turra) 
Presidente -  Com os anjos e pastores, 
glorifiquemos ao Deus da vida pelo nascimento 
do nosso Salvador, cantando.
(Eliana Ribeiro - Frei Luiz Turra) 
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós! Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais 
à direita do Pai, tende piedade de nós! Só vós 
sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de 
Deus Pai. Amém!

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Preces da Comunidade
Presidente - A Deus nosso Pai que cumpriu fielmente 
a promessa de Salvação, elevemos nossos pedidos. 
A cada prece, cantemos. Acolhei nossa prece 
Senhor! Sobre nós derramai vosso amor! (A. Cangiani)

- Senhor, abençoai 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, tocai os corações dos nossos governantes, 
para que a salvação oferecida em vosso Filho Jesus, 
possa ser acolhida em suas ações e produzam 
frutos de amor justiça e paz. Nós vos pedimos. 
- Senhor, encorajai todas as famílias que perderam 
seus entes queridos pela pandemia, e outras 
enfermidades, por causa da guerra, da fome, sem 
teto, sem saúde, para que não percam a esperança 
de lutar por melhores dias. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai os doentes, os idosos, os 
encarcerados e todas as pessoas impossibilitadas 
de participar das festas natalinas, para que sintam 
também a alegria da Vossa presença. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, iluminai todas as pessoas e entidades que 
cuidam das crianças órfãs, carentes do aconchego 
de uma família para que seus cuidadores 
tratem-nas com o mesmo zelo que Maria e José 
trataram o Menino Jesus. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor, acolhei com bondade as 
súplicas dos vossos filhos e filhas aqui reunidos. 
Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão. Amém.

17. Apresentação dos Dons
Presidente - Nós cristãos, celebramos o Natal 
com um espírito de fé, de recolhimento alegre 
e boa disposição, de compromisso com a vida, 
com a causa dos necessitados e dos que mais 
precisam de atenção. Apresentemos ao Altar 
do Senhor o nosso desejo de vivenciarmos o 
verdadeiro sentido do Natal de Jesus Cristo, que 
é a partilha, o amor e a solidariedade para com 
todos os nossos irmãos e irmãs. 

18. Canto das Oferendas 
(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 é pequena mas abriga o 
doente excluído, cada gesto de amor vale a pena, 
pois Jesus fez-se pobre e menino.

19. Louvação
Presidente - Demos graças e louvores ao Senhor 
nosso Deus, por tão grande amor a humanidade, 
doando Seu Filho Jesus para nos salvar. Cantemos.

(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!

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 - Obedientes aos ensinamentos de 
Jesus, que nos ensina a fazer sempre a vontade 
do Pai, rezemos com fé a oração que Ele mesmo 
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) 
(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.

23. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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.

24. Breves Avisos
- Na próxima 6ª feira, é a Festa da Sagrada Família. 
Vamos preparar e celebrar com muito carinho, 
alegria e fé.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças Deus nos envia
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Senhor que se lembrou de seu povo! O nascimento 
de Cristo é a realização de todas as promessas do 
Pai. Por amor, o Senhor saiu de seu Mistério, e por 
amor se revelou a nós. Ele veio ao encontro dos 
frágeis seres humanos, tão necessitados de vida e 
de salvação. Já é interessante percebermos que o 
Senhor “se rebaixou” vindo até nós, e, às vezes, nós 
buscamos “nossa elevação”, desejamos holofotes 
sobre nós. Interessante: o eterno de grande se fez 
pequeno, humilde, sereno, nascendo em uma gruta 
de Belém, na periferia, longe dos palácios e lugares 
de importância. Se julgamos que ser importante é 
ocupar lugar de destaque, o próprio Deus inverteu 
esse pensamento, fazendo-se humilde. A Carta 
aos Filipenses nos relata tamanha sujeição divina: 
“Apesar de sua condição divina, ele não reivindicou 
seu direito de ser tratado igual a Deus. Ao contrário, 
aniquilou-se a si mesmo e assumiu a condição de 
servo...” (Fl 2,5-11). Não somos capazes de imaginar 
o tamanho do amor de Deus por nós. Ele está muito 
além de nossa própria imaginação. Como pode 
um Deus revestir-se de nossa fragilidade humana? 
Como pode o Senhor “rebaixar-se” a nossa altura e 
nos dar a plenitude de sua vida? 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. Ele 
se fez palavra encarnada. Ao contemplarmos o 
presépio, esse sentimento da Palavra encarnada 
deve tomar conta de nós. É convite para sermos 
criaturas novas e homens novos. 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, coloca, interroga e 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!

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2019)  

Leituras da Semana
2ª feira: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30; Mt 10,17-22
3ª feira: 1Jo 1,1-4; Sl 96; Jo 20,2-8
4ª feira: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123; Mt 2,13-18
5ª feira: 1Jo 2,3-11; Sl 95; Lc 2,22-35
6ª feira: Eclo 3,2-6.12-14; Sl 127; Cl 3,12-21; Mt 2,13-
15.19-23
Sábado: 1Jo 2,18-21; Sl 95; Jo 1,1-18
Domingo: Nm 6,22-27; Sl 66; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

- Onde for possível, na celebração do Ano Novo, 
sugerimos que as pessoas que vierem participar, 
venham com roupas brancas, como compromisso 
na luta pela paz no mundo.

25. Mensagem de Natal
“Quando um profundo silêncio tudo envolvia e 
a noite chegava ao meio de seu curso, a vossa 
Palavra onipotente, Senhor, desceu do alto do 
céu, do seu trono real” (Sb 18,14-15).
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós” 
(Jo 1,14).
“O Cristo é sempre novo, e na fraqueza deste 
menino há um silencioso motor, uma confidência 
e um sino. Nasce a cada dezembro e nasce de 
mil jeitos. Temos de pesquisá-lo até na gruta de 
nossos defeitos. Inventou-se menino para ser 
ao menos contemplado, senão querido (pois 
amamos o nosso modo limitado) e de criança 
temos pena, porque submersos garotos ainda 
fazem boiar em nós seus barcos rotos” 

(Carlos Drummond de Andrade, Vi nascer um Deus).

A todo o Povo de Deus da querida Diocese de 
Colatina - ES, desejamos um Santo Natal e um 
Ano Novo abençoado, contemplando a bondade 
de Deus que nos alcança e transforma em 
missionários e servidores do amor misericordioso 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo para com todas 
as criaturas! 

Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Bispo de Colatina

26. Bênção 
O presidente convida todas as crianças para receber uma 
bênção especial.

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, ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

27. 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. 

Meditando a Palavra de Deus 
Chegou o dia esperado. A eternidade penetrou 
a terra inteira e alcançou cada coração humano. 
Cristo nasceu em Belém! O verbo eterno do Pai 
armou sua morada entre nós! Bendito seja o 


