
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos e sintam-se 
acolhidos na Comunidade. Aos que nos visitam, 
o nosso carinhoso abraço!

2. RITO DA LUZ (LUCERNÁRIO): 582

3. INTRODUÇÃO

Anim.: É Natal! Festa das luzes! Celebramos 
o cumprimento das promessas de Deus de 
realizar uma aliança com toda a humanidade 
e estabelecer o seu Reino. Fazemos isso por 
meio de uma vigília de oração recordando o 
nascimento de Jesus em Belém, pobre entre 
os pobres. Acolhemos o anúncio dos anjos aos 
pastores e a promessa de paz que Jesus faz a 
toda a humanidade.
Alegremo-nos todos no Senhor: hoje nasceu o 
Salvador do mundo, desceu do céu a verdadeira 
paz! Com o coração em festa, cantemos.

4. CANTO DE ABERTURA: 110 (CD 21) / 111 (CD 21)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo 
estejam com todos vocês!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

6. ANÚNCIO DO NASCIMENTO DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO A CARNE 
(à luz das velas)

Dir.: Cumpriu-se o tempo. A celebração do 
Advento encerra-se para nós. Ouçamos a pro-
clamação do grande acontecimento:

Transcorridos muitos séculos desde que Deus 
criou o mundo e fez o homem à sua imagem;

– séculos depois de haver cessado o dilúvio, 
quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, 
sinal de aliança e de paz;

– vinte e um séculos depois de migração de 
Abraão, nosso pai na fé;

– treze séculos depois da saída de Israel do 
Egito sob a guia de Moisés;

– cerca de mil anos depois da unção de Davi 
como rei de Israel;

– na sexagésima quinta semana da profecia 
de Daniel;

– na olimpíada centésima nonagésima quarta 
de Atenas;

– no ano 752 da fundação de Roma;

– no ano 538 do edito de Ciro autorizando a 
volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém;

– no quadragésimo segundo ano do império 
de César Otaviano Augusto, enquanto reinava 
a paz sobre a terra, na sexta idade de mundo,

JESUS CRISTO DEUS ETERNO E FILHO DO 
ETERNO PAI,

querendo santificar o mundo com a sua vin-
da, nove meses depois de sua concepção, 
nasceu, em Belém de Judá, da Virgem Maria, 
feito homem;

– Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo a carne.

7. GLÓRIA E ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM DE 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO: 205 (CD 3) 
/ 204 (CD 3)
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8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que enchestes de 
luz esta noite em que nasce Jesus Cristo, a 
verdadeira luz do mundo. Dai a nós, que o 
recebemos como Deus e Salvador, participar 
de sua luz eternamente no céu. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

Escuta da Palavra: 225 (CD 5) / 237 (CD 12)

9. PRIMEIRA LEITURA: Is 62,1-5

10. SALMO RESPONSORIAL: 88(89)

Senhor, eu cantarei eternamente o vosso 
amor!

“Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito,
e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor:
Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem,
de geração em geração garantirei o teu reinado!”

Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria:
seguirá pelo caminho, sempre à luz de vossa face!
Exultará de alegria em vosso nome dia a dia,
e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça.

Ele, então, me invocará:
“Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus,
sois meu Rochedo onde encontro a salvação!”
Guardarei eternamente para ele a minha graça
e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel.

11. SEGUNDA LEITURA: At 13,16-17.22-25

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Amanhã será varrida da terra a iniquidade e 
sobre nós há de reinar o Salvador do mundo.

13. EVANGELHO: Mt 1,1-25

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

14. PARTILHA DA PALAVRA

15. PROFISSÃO DE FÉ

16. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Celebrando o nascimento do Príncipe da 
Paz, na noite do Natal, supliquemos a Ele por 
toda a humanidade.

Dai-nos a Paz!

Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz sobre 
todos os povos! Que os direitos humanos 
sejam respeitados; que os conflitos sejam 
solucionados pelo diálogo; que as armas sejam 
exterminadas; e os pobres alimentados! Nós 
vos pedimos.

Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz sobre 
os que têm em suas mãos os destinos das 
nações, conduzindo os governantes no caminho 
da justiça e do bem comum, em especial os 
governantes de nossa nação, que vive estado 
de turbulência. Nós vos pedimos.

Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz so-
bre todos os que, nas mais diversas crenças, 
buscam a face do Pai; acabai com os desen-
tendimentos entre as religiões e convertei 
todos os filhos de Vosso Pai em testemunhas 
fiéis na construção de uma cultura de paz. Nós 
vos pedimos.

Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz nas 
famílias da nação brasileira e, em especial, 
nas famílias presentes aqui nesta Paróquia, e 
despertai-nos para um vivo compromisso com 
a promoção da paz, do perdão e da solidarie-
dade, eliminando as trevas, para que cesse a 
violência nos lares. Nós vos pedimos.

Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz sobre 
as pessoas que se refugiam de suas batalhas 
internas, no uso e dependência de drogas, 
e conduzindo-as ao caminho da cura física 
e espiritual, para que possam ter vida com 
tranquilidade, paz, harmonia e entendimento 
com suas famílias. Nós vos pedimos.

Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz sobre 
os doentes e idosos com dificuldades, aumen-
tando a sua fé, para que possam superar suas 
limitações. Nós vos pedimos.

Dir.: Ó Cristo, Príncipe da Paz, atendei nossas 
preces e concedei-nos, em plenitude, o dom da 
paz,  Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito 
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
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DEUS FAZ COMUNHÃO

17. PARTILHA DOS DONS: 423 (CD 21) e 
424 (CD 21)

Dir.: Apresentemos com simplicidade nossa 
colaboração para atender às necessidades da 
comunidade em sinal de nossa solidariedade 
fraterna.

RITO DA COMUNHÃO

18. PAI-NOSSO

Dir.: Com amor e confiança rezemos a oração 
que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso...

19. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

20. COMUNHÃO: 581, 578 (CD 6)

21. RITO DE LOUVOR: 837 (CD 18), 840

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

22. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, fomos por vós con-
vidados a celebrar na alegria o Redentor que 
nasceu. Fazei-nos viver de tal modo, que 
nossa vida convide crianças, jovens, adultos 
a ter parte convosco nas alegrias desta noite 
e, um dia, na luz do céu. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

23. NOTÍCIAS E AVISOS

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Deus de toda a claridade nos ilumine com 
a luz de Jesus Cristo e nos faça caminhar como 
filhos e filhas da luz, agora e sempre. Amém.

Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. 
Amém.

Dir.: Vamos em paz, iluminados pela luz de 
Cristo.

TODOS: Graças a Deus!

25. CANTO DE ENVIO: 675 (CD 21)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Lucernário - Uma pessoa (adolescente) pode 
usar uma veste, acende a vela à porta de en-
trada, com a Igreja na penumbra, algumas 
crianças podem seguir ao lado. Quem conduz 
a vela sobe no altar e quando acender a vela 
grande do altar, diz: Bendito sejas, Deus da vida, 
porque fizeste nascer hoje para nós o Sol do 
Oriente, Jesus Cristo, nossa salvação. Todos:  
“A luz resplandeceu ...” enquanto acendem as 
velas da assembleia.

w Após a saudação inicial (do ambão) se proclama 
o Precônio Natalino ou Anúncio do nascimento 
de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a car-
ne, à luz das velas, terminada a proclamação 
apaga-se as velas.

w Após encerrar-se o cântico do Precônio Natalino 
(Anúncio do Natal), inicia-se o cântico do Glória 
e a procissão com a imagem de Jesus, conduzi-
dos por crianças, para ser colocado sobre uma 
manjedoura à frente do altar ou no presépio, 
com crianças da Catequese com vestes de 
anjo, algumas tocando sinos (se possível). O 
Menino Jesus é entregue ao presidente, que o 
coloca na manjedoura.

w Podem-se usar as leituras da celebração da 
noite: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
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 A celebração do ano litúrgico indica 
a unidade de culto: o conjunto dos tempos 
litúrgicos e das celebrações, no desdobra-
mento dos dias celebrados, correspondem 
à singularidade do mistério pascal do Se-
nhor. O ano litúrgico, com sua organização 
e pedagogia, simboliza a indivisibilidade 
do único mistério de fé.
 A liturgia atualiza, através dos sinais 
sensíveis (cf. SC 7), a função sacerdotal 
de Cristo. O memorial pascal plenifica os 
que prestam culto a Deus – por Cristo, com 
Cristo, em Cristo: é a obra continuada da 
salvação. A Igreja celebrante, composta 
pelos batizados, acolhe a benfeitoria de 
Deus na comunicação vivificante da sua 
graça.
 Os batizados, agentes da celebração, 
expressam em gestos corporais e simbó-
licos a manifestação pascal: conduzem os 
catecúmenos à fonte batismal; caminham 
até o altar do Senhor; cantam a alegria de 
estar na casa de Deus; suplicam pela sua 
compaixão; proclamam/escutam a sua 
Palavra; dão graças pela ação contínua 
do Senhor na história, reconhecendo a 
sua presença, inclusive, através dos si-
nais sacramentais; comem e bebem em 
memória do Mestre; partem em missão 
para proclamar o ano da graça do Senhor, 
mediante o que viveram e aprofundaram 
a partir do mistério celebrado.
 O espaço celebrativo também é sim-
bólico, com seus elementos peculiares: 
o altar e o ambão, também chamados 
de mesa, são dois polos indicativos da 
presença de Cristo e expressam a uni-
dade da Palavra e da Eucaristia, como 
alimentos essenciais e insubstituíveis da 

vida cristã. A cruz, trazida nas procissões 
de entrada nos domingos e dias festivos 
e, geralmente, fixada próxima do altar, 
indica a perene mística pascal vivenciada 
na liturgia eucarística. O uso do incenso e 
o gesto de incensar o altar, a cruz, o livro 
da Palavra e o Evangeliário, os ministros 
ordenados e leigos, a assembleia e, ainda, 
outros possíveis elementos da celebração 
ou do espaço, reverenciam o mistério 
que se expressa em cada uma dessas 
dimensões.
 Outros símbolos, ainda, compõem o 
âmbito litúrgico: a água, sinal do batismo 
e da vida nova em Cristo; o pão e o vinho 
que, consagrados, legitimam e intensificam 
a nossa participação na ceia mística de 
Cristo; as cores (branca, vermelha, roxa e 
verde), que sinalizam o sentido do tempo 
litúrgico celebrado; o Círio Pascal e as 
outras luzes naturais: indicação do mistério 
luminoso de Cristo; as vestes: indicação da 
função sacerdotal de Cristo (presbíteros e 
diáconos) e também dos ministérios leigos 
específicos (acólitos, leitores, salmistas e 
ministros da distribuição da sagrada comu-
nhão); as flores, indicativos da presença 
vivificante do Ressuscitado.
 Todos os sinais sensíveis, seja o pró-
prio corpo humano ou os elementos com 
os quais ele se relaciona, tornam-se canais 
de comunicação e expressão em vista 
da comunhão mística, na ação litúrgica, 
segundo a ação potencializadora e trans-
formadora do Espírito do Ressuscitado.

Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap
Fonte: http://aves.org.br/revista-vitoria-mais/

editoria/simbolos-liturgicos

Símbolos Litúrgicos


