
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Hoje é dia de boas notícias: nasceu 
para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. 
Sejam bem-vindos e bem-vindas, venham 
adorar o Senhor, Palavra encarnada que 
armou sua tenda no meio de nós.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na celebração do Natal contem-
plamos o mistério de um Deus que se faz 
tão próximo de nós, que rompe todas as 
barreiras que impedem nossa proximidade 
com Ele. Celebrar o Natal é acolher a Pala-
vra de Deus viva que vem habitar entre nós.
No Natal celebramos a humanidade do 
nosso Deus. Lembrando o nascimento de 
Jesus em Belém, adoramos o Verbo que 
se fez carne e habitou entre nós. 
Peçamos ao Senhor a graça de sermos 
cada vez mais humanos, como Jesus Cris-
to. Entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 110 (CD21), 
111(CD21)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 192, 190

Dir.: A liturgia do Natal nos convida a pen-
sar: quantas vezes nos deixamos guiar por 
outras palavras, por outras mensagens e 
promessas que não vêm de Deus, mas de 
poderosos do mundo. (pausa) De coração 
contrito e humilde, aproximemo-nos do 
Deus justo e santo, para que tenha piedade 
de nós. Cantemos.

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

6. GLÓRIA: 203(CD3), 205(CD3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor Pai Onipoten-
te, 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.

Purificai, Senhor, meus ouvidos, purifi-
cai, Senhor, meu coração, para ouvir e 
guardar vossa Palavra!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 52,7-10

9. SALMO RESPONSORIAL: 97(98)

Os confins do universo contemplaram 
a salvação do nosso Deus.

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

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

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

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

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 1,1-6

11. 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!

12. EVANGELHO: Jo 1,1-18

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo João.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Em resposta à Palavra de Deus que 
se fez carne e habitou entre nós, nossa 
alegria se transforma em oração.

Ouve, Deus de amor, nosso clamor! 

Senhor, guiai todos os cristãos, para que 
a exemplo dos pastores, reconheçam no 
Menino Jesus, em tudo semelhante às 
nossas crianças, a face visível do Deus 
invisível, o Salvador esperado. Nós vos 
pedimos.

Senhor, iluminai a Igreja, para que, como 
Maria, dê ao mundo Jesus Cristo e escolha 
para revelá-lo os sinais que Ele escolheu: 
a pobreza, a mansidão, a humildade. Nós 
vos pedimos.

Senhor, socorrei os pobres, os margina-
lizados, os migrantes, os rejeitados, para 
que descubramos neles a face de Cristo 
e os nossos corações e nossas casas se 
abram para acolhê-los. Nós vos pedimos.

Senhor, abençoai todos aqui reunidos 
em comunidade, para que façamos do 
Natal uma autêntica festa cristã. Nós vos 
pedimos.

Dir.: Acolhei, Deus de amor, as preces 
do vosso povo aqui reunido, neste dia de 
Natal. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 423 (CD21), 
425 (CD26)

Dir.: Como expressão de agradecimento 
a Deus pelos dons recebidos, bem como 
de corresponsabilidade pela manutenção 
da comunidade e como gesto de partilha 
com nossos irmãos necessitados, fazemos 
nossa doação do que temos e somos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso...
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18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 789 (CD26), 
783(CD5)

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz, 
nestes tempos de pandemia em que preci-
samos nos distanciar uns dos outros, em 
um minuto de silêncio, pensemos onde a 
paz de Jesus precisa chegar. (silêncio). 
Cantemos.

(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.)

19. COMUNHÃO: 578(CD6), 582

20. RITO DE LOUVOR: 118, 844

Dir.: Hoje nasceu para nós o Salvador, um 
Menino nos foi dado. Elevemos a Deus os 
nossos louvores neste dia da festa do Natal 
de Jesus. Que o espírito natalino tome conta 
de todos os nossos dias. 

21. 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.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Durante o hino do Glória, crian-
ças podem tocar sinos e colocar 
a imagem do Menino Jesus no 
Presépio.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

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 trans-
figure com a luz das virtudes.

TODOS: Amém.

Dir.: 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.

TODOS: Amém.

Dir.: 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.

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, o 
Pai e o Filho e o Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: “A Palavra se fez carne e habitou 
entre nós”. Vamos em paz e o Senhor nos 
acompanhe. Feliz Natal!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 675(CD21), 678
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O Natal do Senhor pode acontecer 
todo dia, e nossa vida pode se tornar festa.

Aproxima-se a festa da maior visita 
que a humanidade recebeu: a visita do Filho 
de Deus. Segundo S. Francisco de Assis, é a 
“festa das festas” porque Deus se irmanou 
com a humanidade. Nossa Senhora tornou 
nosso irmão o Senhor da Majestade. Isto 
aconteceu porque Deus é amor e ama 
profundamente a humanidade. Somos a 
paixão de Deus. Deus, ao fazer-Se gente, 
pessoa humana, nascendo como criança, 
escolhendo ter um pai e uma mãe, revelou 
que é apaixonado pela humanidade. Nós 
somos queridos por Deus! Esta visita de 
Deus revela a grandeza e a dignidade de 
cada pessoa humana, criada à imagem e 
semelhança do Criador. Na humanidade 
de Jesus revela-se o mistério de nossa 
humanidade. Ele veio anunciar quem nós 
somos e veio revelar nossa identidade: 
filhos e filhas de Deus. Segundo Santa 
Clara, Ele é o espelho onde podemos nos 
enxergar.

A visita de Deus, em Jesus de Nazaré, 
aproximou o céu e a terra. Deus fez morada 
entre nós. Por isso, Jesus disse: “O Reino 
de Deus está entre vós”. Não porque nós 
fomos até Deus, mas porque Ele veio até 
nós. É Deus-conosco, Emanuel. Ele saiu 
de casa para chegar até nós e transformar 
a alegria de Deus em nossa alegria. Assim, 
nossa vida se transforma numa festa. Eis, 
pois, o Natal: festa de alegria, de luzes, 
de ceia, de confraternização. Nossa casa 
transformou-se em casa de Deus porque 

Natal do Senhor: 
somos visitados por Deus

Deus veio habitar entre nós. Nossa casa 
é agora o lar de Jesus, e de seus irmãos 
e irmãs. Nosso chão é sagrado porque é 
casa de Deus. É preciso “tirar as sandálias”, 
numa atitude de profunda reverência e hu-
mildade, porque moramos na casa de Deus.

Deus veio e abriu caminho com sua 
visita. Agora é nossa vez de responder. 
Como? Seguindo o seu ensinamento e 
prática de vida: sair, visitar, anunciar a 
alegria de Deus, incluir, criar comunidades, 
visitar quem quer o batismo, catequizar 
quem quer ser discípulo(a) de Jesus, cui-
dar da humanidade através da pastoral da 
saúde, organizar nossa vida em economia 
de vida… Isso significa que o lar de Jesus – 
este mundo, onde cada um de nós mora – é 
terra de missão. Creio que assim podemos 
ser, hoje, pai e mãe de Jesus, dando à luz 
o jeito de vida de Jesus Cristo.

Nosso Senhor dizia: “onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, eu 
estarei no meio deles”. Não estamos sós. 
Quando nos reunimos em nome Dele, Ele 
nasce entre nós. De fato, Ele nasce sempre 
de novo na Eucaristia; Ele nasce quando 
a Sua Palavra se faz carne em nossa vida, 
nas relações de solidariedade, fraternidade, 
compaixão, misericórdia, perdão. O Natal 
do Senhor pode acontecer todo dia, e nossa 
vida pode se tornar festa. Que a alegria de 
Deus seja nossa alegria! Que a paixão de 
Deus seja nossa paixão! Feliz Natal!

(https://instituto.cancaonova.com/natal-
-do-senhor-somos-visitados-por-deus/)
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