
N° 2.140    (Ano C/Branco)          Noite de Natal              24 de dezembro de 2015
Solenidade

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
SANTAS MISSÕES POPULARES

“GRANDE SERÁ O SEU REINO, E A PAZ NÃO HÁ DE TER FIM”

- Cantar o refrão: “A luz resplandeceu / Em plena
escuridão./ Jamais irão as trevas, / Vencer o seu
clarão”.
- No canto de Louvor, crianças vestidas de anjos
tocam sinetas; tocar o sino da Igreja.

01. LUCERNÁRIO
(com as luzes apagadas, começar o Lucernário).
No meio da igreja, uma jovem vestida de branco
ou amarelo, acende o círio dizendo:
Voz 1 - Hoje nasceu para nós o Salvador
do mundo. Brilhou em nossa noite a clarida-
de da verdadeira LUZ.

Todos cantam: A luz resplandeceu / em
plena escuridão./ Jamais irão as trevas,
/ vencer o seu clarão.
(Acendem-se outras velas colocadas em vários
pontos da igreja, enquanto as vozes continuam
proclamando na medida em que forem acen-
dendo as velas):
Voz 2 - Um Salvador nasceu para nós!
Voz 3 - Que se despertem todos os que
dormem!
Voz 4 - Que se levantem todos os
encurvados da terra!
Voz 5 - Que se convertam os que matam e
oprimem!
Voz 6 - Porque o Sol da justiça resplande-
ceu!
Voz 1 - Que todos os povos caminhem
para a claridade de sua LUZ!
Todos cantam: A luz resplandeceu / Em
plena escuridão./ Jamais irão as trevas,
/ Vencer o seu clarão. (acendem-se as lu-
zes)

02. ABRAÇO DA PAZ
D. O Senhor que nos visitou é o “Príncipe
da Paz”. Que esta paz reine em nosso meio
e comecemos a manifestá-la entre nós.



Saudemo-nos uns aos outros.
É bonita demais... nº 545

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Deus se comunica conosco. Saudemos
a Trindade Santa (pode ser cantando): Em
nome do Pai...
D. A graça de Jesus Cristo, o amor do Pai
e a força do Espírito Santo estejam sempre
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Acolhemos a graça de Deus quando
abandonamos o pecado e praticamos o
bem. Em silêncio, reconheçamos nossos
pecados e peçamos o perdão de Deus.
Senhor, que viestes salvar... nº 189
D. Deus misericordioso, tenha compaixão
de nós, perdoe nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
L.1 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 Alt íssimo fez
resplendecer o arco-íris, sinal de aliança e
de paz;
L.2 Vinte e um séculos depois do nasci-
mento de Abraão, nosso pai; treze séculos
depois da saída de Israel do Egito sob a
guia de Moisés; como rei de Israel;
L.1 Na septuagésima quinta semana da pro-
fecia de Daniel; na nonagésima quarta Olim-
píada de Atenas; no ano 752 da fundação
de Roma; no ano 538 do edito de Ciro
autorizando a volta do exílio e a reconstru-
ção de Jerusalém;
L.2 No quadragésimo segundo ano do im-
pério de César Otaviano Augusto, enquan-
to reinava a paz sobre a terra, na sexta ida-
de do mundo. Jesus Cristo Deus eterno

e Filho do eterno Pai, querendo santificar
o mundo com a sua vinda, nove meses de-
pois de sua concepção, nasceu em Belém
de Judá, da Virgem Maria, feito homem.
L.1 Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cris-
to segundo a natureza humana. Venham,
adoremos o Salvador. Ele é Emanuel, Deus
Conosco.
1.Vinde Cristãos, vinde à porfia / Hinos
cantemos de louvor / Hinos de Paz e de
alegria, / Hinos dos anjos do Senhor.
Refrão: Glória, a Deus nas alturas (2x)
2.Vinde juntar-vos aos pastores / Vinde
com eles a Belém / Vinde correndo pres-
surosos, / o Salvador que enfim nos vem.
3. Foi nesta noite Venturosa / do nasci-
mento do Senhor / Que anjos de voz har-
moniosa / deram a Deus o seu louvor.

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, resplandecestes esta noite
com a verdadeira luz. Que vislumbran-
do na terra este mistério, possamos
gozar no céu sua plenitude. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Experimentar o amor de Deus é acolher
sua Palavra e deixar que ela nos conduza.
Cantemos: Senhor, tua Santa Palavra...
nº 284 (os anjinhos vão até a porta e acompa-
nham o Lecionário).

PRIMEIRA LEITURA: Is 9, 1-6

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías

SALMO RESPONSORIAL: 95(96)
Refrão: Hoje nasceu para nós o Salva-
dor, que é Cristo o Senhor.

SEGUNDA LEITURA: Tt 2, 11-14



L 2. Leitura da Carta de São Paulo a
Tito

EVANGELHO: Lc 2, 1-14

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia!... Aos Pastores na noite em paz...
nº 355

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
(Após a proclamação do Evangelho, a equipe
entoa baixinho, o refrão: “A luz resplandeceu /
em plena escuridão./ Jamais irão as trevas, /
vencer o seu clarão”. Enquanto isso, uma pes-
soa vestida de branco retira de um cesto a ima-
gem do Menino Deus e diz: “Hoje, uma luz bri-
lhou para nós. Hoje nasceu nosso Deus e Se-
nhor”. O grupo canta forte o refrão. O povo dá
uma calorosa salva de palmas. O mensageiro
segue com a reflexão).

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- É Natal! O Evangelho narra o grande
acontecimento esperado pela humanidade:
o nascimento do Salvador, o Cristo Senhor.
Os textos bíblicos mostram um contraste:
esperava-se uma vinda majestosa. O Sal-
vador veio ao mundo de uma forma ines-
perada. Descobrimos assim um dos maio-
res ensinamentos que o Natal nos dá. Um
Rei nascido no estábulo.
Na sua grandeza infinita, Deus desce não
só à condição humana, mas em toda e qual-
quer condição que viver o ser humano. A
partir da “fraqueza” de um menino enrola-
do em panos, o Salvador está ao lado e
acompanha todo homem e mulher, especi-
almente os mais pobres e excluídos. Em
contraste com essa pobreza, aparece o es-
plendor da luz celeste e a aparição dos an-
jos que em coro entoavam louvores ao Se-
nhor: “Glória a Deus no mais alto dos
céus, e paz na terra aos homens por ele
amados”.

- Com os pastores de Belém, ouçamos o
anúncio: “Não tenham medo! Eu anun-
cio para vocês a Boa Notícia: hoje, nas-
ceu para vocês um Salvador, que é o Mes-
sias, o Senhor”. Todos podem fazer parte
desta alegria na medida em que se tornam
testemunhas de Cristo; discípulos missioná-
rios do“Conselheiro Maravilhoso”,
“Deus Forte”, “Pai para sempre”,
“Príncipe da Paz”.
- Sem a revelação dos anjos nunca enten-
deríamos que aquele menino na manjedou-
ra é o Senhor. Sem o menino na manjedou-
ra entenderíamos que a glória de Deus é
diferente da glória a que estamos acostu-
mados?
- Sejamos humildes. Que neste Natal o Se-
nhor desça ao nosso coração. Assim, pos-
samos amá-Lo no próximo!

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A verdadeira luz que é Jesus, invada o
nosso ser e nos transforme. Sejamos au-
tênticos na fé que agora professamos: Creio
em um só Deus...
(Credo Niceno-Constantinopolitano – pg. 14 do
Livro de Cantos).

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Só no mistério do Verbo encarnado pode
o homem encontrar a luz. Unidos ao Filho
de Deus e nosso irmão, invoquemos:
Ouvi-nos, Senhor!
L. Que toda a humanidade encontre em Je-
sus a luz que ilumina a vida e lhe dá sentido,
rezemos.
L. Que conservemos íntegra a nossa fé em
Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro
Deus, rezemos.
L. Pelos que sofrem guerras, injustiças e
solidão. Que Jesus, revelação do Deus-
amor, seja sua esperança e salvação, reze-
mos.



D. Senhor, vossa luz nos ajude a desco-
brir em Cristo a Vossa face humana e divi-
na. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(A equipe prepara uma motivação recordando
os frutos da Novena do Natal).
Uma noite, no Oriente... n° 489

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
C. Deus criou tudo e viu que era bom! Em
cada Missa, convidamos todo o Universo
para cantar: “Santo, Santo, Santo; Se-
nhor Deus do Universo”. Nesta celebra-
ção, convidemos todas as criaturas para
cantar exaltando o nosso Deus feito Ho-
mem.
Onipotente e bom Senhor... nº 1.223

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que Jesus nos ensinou: Pai nosso...

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus da vida! Vós amastes tanto
Vosso povo, que nos enviastes Jesus
para nos revelar vosso rosto compas-
sivo. Recebei nosso louvor nesta Noi-
te Santa. Protegei-nos de todos os pe-
rigos. Dai-nos alcançar, por uma vida
santa, vosso eterno convívio. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
- Avisar o horário da celebração de ama-
nhã.

16. PROCISSÃO AO PRESÉPIO
Obs.: as crianças vestidas de anjo e tocando as
sinetas seguem a pessoa de branco, que conduz

a Imagem do Menino Jesus até o presépio.
Noite feliz!... nº 782

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Deus de bondade! A encarnação de vos-
so Filho expulsou as trevas do mundo. Seu
nascimento glorificou esta noite Santa.
Expulsai dos nossos corações os vícios.
Transfigurai-nos na vossa luz. Amém.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

18. CANTO
Eis que surge... n° 778
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FELIZ NATAL!


