
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Nossa comunidade acolhe com 
alegria todos que vieram celebrar esta 
Noite Santa do nascimento de Jesus. Sejam 
bem-vindos!

2. RITO DA LUZ (LUCERNÁRIO): 582

A Luz resplandeceu em plena escuridão, 
jamais irão as trevas vencer o seu clarão. 
(Ver orientações)

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Alegremo-nos todos no Senhor, 
porque nasceu o nosso Salvador.  É a festa 
da ternura de Deus pela humanidade. Nele 
está a plenitude da vida, nossa salvação. 
Junto com os pastores de ontem e de 
hoje, acolhemos o anúncio dos anjos e a 
proclamação da paz que Jesus faz a toda 
humanidade! Agradeçamos a Deus Pai, 
pela encarnação do seu Filho, nova luz que 
brilhou para nós e a escuridão e as trevas 
já não têm mais poder sobre nós e sobre 
o mundo! Que possamos nos curvar diante 
de tantas manjedouras deste mundo para 
acolher o Salvador. Alegres e com grande 
júbilo, entoemos o canto de abertura.

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.: A graça de Deus nosso Pai e de Jesus 
Cristo que nasce nesta noite, trazendo a 
paz, esteja convosco.

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

6. ATO PENITENCIAL: 168 (CD 12), 189

Dir.: Contritos, reflitamos sobre nossas 
faltas, e as entreguemos ao Senhor, pedindo 
perdão. Cantemos.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna! Amém.

7. ANÚNCIO DO NATAL

(Proclamar no ambão)

Dir.: Cumpriu-se o tempo! A celebração do 
Advento encerra-se para nós. Ouçamos o 
Anúncio 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 dilú-
vio, quando o Altíssimo fez resplandecer o 
arco-íris, sinal de aliança e de paz;
– vinte e um séculos depois da migração 
de Abraão, nosso pai na fé;
– treze séculos depois da saída de Israel 
do Egito sob a guia de Moisés;
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– cerca de mil anos depois da unção de 
Davi como rei de Israel;
– na sexagésima quinta semana segundo 
a profecia de Daniel;
– na olimpíada centésima nonagésima 
quarta de Atenas;
– no ano 752 da fundação de Roma;
– no ano 538 do edito de Ciro autorizan-
do a volta do exílio e a reconstrução de 
Jerusalém;
– no quadragésimo segundo ano do impé-
rio de Cesar 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 
vinda,
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.
Venham, adoremos o Salvador.
Ele é Emanuel, Deus Conosco.

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

9. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que reacendeis 
em nós a cada ano a jubilosa esperança 
da salvação que nos é dada tão simples-
mente, dai-nos contemplar com toda con-
fiança, quando vier como Juiz o Redentor, 
que hoje recebemos com alegria. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

10. PRIMEIRA LEITURA: Is 9,1-6

11. SALMO RESPONSORIAL: 95(96)

Hoje nasceu para nós 
o Salvador, que é Cristo o Senhor.

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 pro-
dígios!

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.

12. SEGUNDA LEITURA: Tt 2,11-14

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos trago a boa-nova de uma grande 
alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, 
Cristo, o Senhor.

14. EVANGELHO: Lc 2,1-14

15. PARTILHA DA PALAVRA

16. PROFISSÃO DE FÉ

17. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Celebrando o nascimento do Príncipe 
da Paz, nesta noite do seu Natal, suplique-
mos a Ele por toda a humanidade, rezando:

Todos: Príncipe da paz! Iluminai-nos e 
dai-nos a vossa paz.

– Ó Príncipe da Paz, guiai vossa igreja e 
seus pastores para que, na humildade do 
serviço, sejam profetas da verdade, anun-
ciadores fieis da Boa Notícia, testemunhem 
o vosso amor aos mais pobres, e sejam 
portadores da paz. Nós vos rogamos.

DEUS NOS FALA
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DEUS FAZ COMUNHÃO

– Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa luz 
em todas as nações. Que os direitos dos 
povos sejam respeitados, que os conflitos 
sejam supe-rados, que as armas sejam 
depostas, os pobres alimentados e todos 
os povos trilhem os caminhos da paz. Nós 
vos rogamos.

– Ó Príncipe da Paz, fazei brilhar vossa 
luz sobre os que têm em suas mãos os 
destinos dos povos e nações. Conduzi os 
governantes nos caminhos da justiça e do 
bem comum. Nós vos rogamos.

– Ó Príncipe da Paz, Abençoai as famílias 
para que sejam firmes na vivência dos 
valores do Evangelho, na superação dos 
conflitos, testemunhando em toda parte 
vossa presença. Nós vos rogamos.

Dir.: Ó Cristo, Príncipe da Paz, atendei 
as nossas preces e concedei-nos, em 
plenitude o dom da paz. Nós vos pedimos 
por meio de vosso e nosso Pai bondoso. 
Amém.

18. PARTILHA DOS DONS: 423 (CD 21), 
425 (CD 6)

Dir.: Senhor, como os pastores que foram 
humildes e confiantes ao vosso encontro 
no presépio, vimos humildemente vos 
trazer nossas ofertas como sinal de nossa 
gratidão. Vosso Filho nos ensinou que a 
vida tem sentido quando é vivida no amor 
e na partilha.

RITO DA COMUNHÃO

19. PAI-NOSSO

Dir.: Jesus, o Príncipe da paz, nos ensinou 
a rezar. Assim, obedientes a sua Palavra, 
rezemos: Pai nosso...

20. SAUDAÇÃO DA PAZ 

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Os anjos entoaram louvores pela paz 
que veio à terra, para nosso meio. Em 
silêncio, rezemos pela paz no mundo e 
peçamos ao Pai para que também nós 
sejamos construtores da paz.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações 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 cuidado-
samente 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.)

21. COMUNHÃO: 577(CD21), 578 (CD 6)

22. RITO DE LOUVOR: 817(CD18). 
818(CD18)

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

23. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai misericordioso, 
Jesus, o Salvador do mundo, nasceu 
para a gente também nascer como filhos 
e filhas de Deus. Que ele nos dê, hoje e 
sempre, a sua vida imortal. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

24. NOTÍCIAS E AVISOS

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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ORIENTAÇÕES

w Lucernário - (Distribuir velas para 
a assembleia). Com a Igreja na 
penumbra, uma pessoa com ves-
te branca leva uma vela grande 
e enquanto caminha, proclama 
ou canta nº 582 “A luz resplan-
deceu/ Em plena escuridão/, 
jamais irão as trevas/, vencer 
o seu clarão”!

w Quem estiver próximo vai acen-
dendo sua vela e passando para 
outros.

w Ao chegar no lugar previamente 
preparado para colocar a vela, 
proclama: “Bendito sejas, Deus 
da vida, porque fizeste nascer 
hoje para nós o Sol do Oriente, 
Jesus Cristo, nossa salvação. 

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

w Dar destaque a liturgia da Palavra. 
Jesus é o Verbo (Palavra) que se 
fez carne e habitou no meio de 
nós.

w Na bênção final, chamar todas as 
crianças para ficarem na frente do 
altar e pode se fazer uma bênção 
especial para elas.

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 nos-
sos corações as trevas dos vícios e nos 
transfigure com a luz das virtudes. Amém.

– 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. 

– 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. 

– Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho e Espírito Santo.  Amém. 

– Feliz Natal! Vamos em paz e o Senhor 
vos acompanhe! 

TODOS: Graças a Deus!

26. CANTO DE ENVIO: 675 (CD 21)
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