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NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO – 25/12/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Reunidos em comunidade celebramos
o mistério da encarnação do Filho de Deus.
Felizes os que nele esperam e confiam! Sejam
bem-vindos!
“Só porque você veio é festa no céu, é
festa aqui”. (bis)
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Nasceu para nós o Salvador! Celebramos hoje a festa da ternura de Deus
pela humanidade. O Verbo se fez carne e
habitou no meio de nós. Por meio de Jesus,
Deus vem armar sua tenda no meio de nós
e vem morar conosco. Nele está a plenitude
da vida, nossa salvação e grande é nossa
alegria. Junto com os pastores de ontem e
de hoje, acolhemos o anúncio dos anjos e a
proclamação da paz a todos os filhos e filhas
amados de Deus. Alegres e com grande júbilo,
entoemos o canto de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 110 (CD 21) /
112 (CD 6)
4. RITO DA LUZ
(Alguém acende as velas e diz:)
Bendito sejais, Deus da vida, porque fizestes
nascer hoje para nós o Sol do oriente, Jesus
Cristo, nossa salvação!
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, a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
6. ATO PENITENCIAL: 166 (CD 3) / 177
(CD 23)
Dir.: No dia em que celebramos a plenitude da
vida, o nascimento de Cristo, recomendemonos ao Deus de misericórdia, pedindo perdão
de nossos pecados (silêncio).
– Senhor, Filho de Deus, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende
piedade de nós.
– Cristo, Filho do Homem, que conheceis e
compreendeis nossa fraqueza, tende piedade
de nós.
– Senhor, Filho Primogênito do Pai, que fazeis
de nós uma só família, tende piedade de nós.
Dir.: Senhor Deus, tende compaixão de nós,
perdoai nossas limitações e fraquezas, e
conduzi-nos no caminho do vosso Filho, que
convosco vive e reina para sempre. Amém.
7. GLÓRIA: 206 (CD 3) / 199 (CD 12)
8. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor Pai onipotente,
vosso Filho feito homem se tornou nosso
irmão, mudou a nossa história, transformou a nossa vida, fez-nos novas criaturas.
Dai-nos testemunhar esta fé por meio de
nossas ações. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Dir.: Neste dia tão solene, contemplemos o
Menino que nasceu para nós. A Ele apresentemos as nossas orações, rezando com alegria:

DEUS NOS FALA

Deus-conosco, ouvi a nossa prece!
9. PRIMEIRA LEITURA: Is 52,7-10

Senhor, iluminai vossa igreja, para que seja
sinal do amor, da bondade e da ternura de
Deus, que quer salvar todos os povos e anuncie ao mundo a grande alegria do Mistério do
Natal de Deus, que habita em nós, rezemos.

10. SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Os confins do universo contemplaram a
salvação do nosso Deus.

Senhor, fortalecei nossas comunidades,
para que sejam acolhedoras e fraternas,
colocando-se a serviço dos fracos, pequenos
e humildes, rezemos.

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
porque ele fez prodígios!
Sua mão e o seu braço forte e santo
alcançaram-lhe a vitória.

Senhor, fazei resplandecer em todos os
povos e nações a luz de vossa misericórdia
e de vossa paz, rezemos.

O Senhor fez conhecer a salvação,
e às nações, sua justiça;
recordou o seu amor sempre fiel
pela casa de Israel.

Senhor, fazei que a alegria do Natal se estenda
a todos os povos e alcance principalmente
os pobres, os marginalizados e os excluídos,
por meio da generosidade dos serviços dos
cristãos, rezemos.

Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
alegrai-vos e exultai!

Senhor, abençoai todas as crianças, especialmente as que sofrem pela fome, doenças,
exploração, maus-tratos. Que o Jesus Menino
as abrace e proteja, rezemos!

Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa
e da cítara suave!
Aclamai, com os clarins e as trombetas,
ao Senhor, o nosso Rei!

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que alegrastes o mundo inteiro com o Natal de
vosso Filho, escutai com bondade as nossas
preces e fazei-nos correr pressurosos rumo
ao presépio de Belém, para, com a Virgem
Maria, São José e os pastores, cantarmos os
louvores do vosso Filho, que convosco vive
e reina pelos séculos dos séculos. Amém.

11. SEGUNDA LEITURA: Hb 1,1-6
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Despontou o santo dia para nós:
Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus,
porque hoje grande luz brilhou na terra!

DEUS FAZ COMUNHÃO

13. EVANGELHO: Jo 1,1-18
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Glória a vós, Senhor!

17. PARTILHA DOS DONS: 423 (CD 21) /
426 (CD 6)
Dir.: Celebrando o Natal do Senhor, caminhemos até o altar como os pastores caminharam
apressados à gruta de Belém, para oferecer
ao menino o fruto do seu trabalho. Como
eles, queremos oferecer nossa vida e nossos
dons. A vida tem mais sentido quando vivida
no amor e na partilha.

14. PARTILHA DA PALAVRA
15. PROFISSÃO DE FÉ
16. PRECES DA COMUNIDADE
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RITO DA COMUNHÃO

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

18. PAI-NOSSO

Dir.: O Deus de infinita bondade que, pela
encarnação de seu filho, expulsou as trevas
do mundo e, com seu glorioso nascimento,
transfigurou este dia, expulse dos nossos corações as trevas dos vícios e nos transfigure
com a luz das virtudes. Amém.

Dir.: Na festa do nascimento de Jesus, rezemos com confiança a oração que Ele mesmo
nos ensinou. Pai nosso...
19. SAUDAÇÃO DA PAZ

Aquele que anunciou aos pastores, pelo anjo,
a grande alegria do nascimento do Salvador
derrame em nossos corações a sua alegria e
nos torne mensageiros do Evangelho. Amém.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).
(Em silêncio o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde
a Reserva Eucarística está cuidadosamente
depositada 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.)

Aquele que, pela encarnação do seu filho,
uniu a terra ao céu nos conceda sua paz e
seu amor e nos torne participantes da igreja
celeste. Amém.

20. COMUNHÃO: 577 (CD 21) / 578 (CD 6)

25.CANTO DE ENVIO: 675 (CD 21) / 678

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!
Feliz Natal!
TODOS: Graças a Deus!

21. RITO DE LOUVOR: 1069 (CD 6) /822
(CD 18)
ORIENTAÇÕES

Dir.: Bendizemos ao Pai que nos deu seu
único Filho, nascido de Maria. Ele veio para
nos salvar de todo pecado e opressão. Ele
é nosso Senhor e nossa Salvação.

w O ambiente celebrativo deve ser de alegria:
flores, velas, sinos, etc.
w O rito da luz na celebração do Natal nos faz
lembrar que o mistério do Natal é o ponto
de partida para a redenção que acontece na
Páscoa do Senhor. Simboliza a ligação da
festa do Natal e a Páscoa.
w No momento do Glória, uma criança vestida
de branco leva o menino Jesus até o presépio
enquanto se tocam os sinos. Se o presépio
ficar nos fundos, a criança vai até a frente do
altar, apresenta o Menino Jesus à assembleia
e depois o leva até o presépio.
w Dar destaque à liturgia da Palavra. Proclamar
bem as leituras, especialmente o Evangelho.
Jesus é o Verbo (Palavra) que se fez carne e
habitou no meio de nós.
w Escolher bem os cantos. Cantar o mistério
que está sendo celebrado.

22. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, Vós que 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.

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
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Viver é uma eterna procissão
Desde o Antigo Testamento, a experiência de vida e de fé do povo é marcada pela caminhada, pelo deslocamento,
pela possibilidade de ir em busca de algo
melhor, pela manifestação de um Deus
que se sente próximo da humanidade e
por isso caminha junto, vai à frente. Em
tantos momentos na vida litúrgica das
comunidades, escuta-se com tamanha
devoção “o povo de Deus no deser to
andava” ou outros cantos similares que
evocam esta manifestação pública de fé.
Não é simplesmente a voz que canta. É,
sobretudo, o coração que canta, pois a
vida é uma eterna procissão, um caminhar
rumo ao Pai. Na Sagrada Escritura várias
passagens nos fazem compreender este
sentido como a saída de Abrão de sua
terra para formar uma grande nação (cf.
Gn 12), o povo liberto em busca da terra
prometida (cf. Ex 13), a peregrinação por
ocasião da Páscoa (cf. Dt 16).
Caminhar é anseio e, ao mesmo
tempo, uma necessidade humana, assumido pela liturgia, pois celebrar não é
algo estático. Celebrar exige movimento,
dinâmica, tal como é a vida e promove o
encontro com Cristo e com os irmãos. As
procissões surgiram, muitas vezes, dos
gestos mais simples do povo e, como
define o Código de Direito Canônico, são
para “comemorar os benefícios de Deus
e dar-lhe graças ou para implorar o seu
auxílio” (cf. cân. 1290). No interior, nas
pequenas comunidades eclesiais, as procissões são muito comuns. Louva-se a
Deus pelo testemunho da Virgem Maria,

dos Santos e por sua poderosa intercessão.
Na vida urbana, contudo, o ritmo frenético
muitas vezes impossibilita a realização
destas manifestações da piedade popular
e que sustentam a fé do povo de Deus.
Neste sentido, caminhar é um sinal
cristão e, no rito da celebração, encontramos alguns momentos processionais. A
primeira procissão é a de entrada, rumo
ao altar, rumo a Cristo. Nela contemplamos
a Igreja que caminha ao encontro do seu
Senhor, com total disposição de ouvi-Lo,
segui-Lo e anunciá-Lo. Toda a comunidade
é inserida no mistério da Páscoa que ali é
atualizado. Durante o canto das oferendas
acontece a segunda procissão: os dons
do pão e do vinho, sinais humanos, são
conduzidos para se converterem no Corpo
e Sangue de Cristo, sinais divinos. É um
gesto muito significativo, pois expressa
o reconhecimento da bondade de Deus
em oferecer ao homem tantos bens para
a sua subsistência. Bens, que outrora,
eram levados de casa pelos fieis. A terceira
procissão manifesta o desejo dos cristãos
de sempre nutrirem a sua vida com pão
celeste. Todos se dirigem rumo ao altar
que é Cristo em busca de seu corpo e
sangue, alimento que sacia toda a sede e
fome e clamam: “protegei vossa Igreja que
caminha nas estradas do mundo rumo ao
céu, cada dia renovando a esperança de
chegar junto a vós, na vossa paz.” (Oração
Eucarística V)
Fonte: http://aves.org.br/revista-vitoria-mais/
editoria/viver-e-uma-eterna-procissao
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