N° 2.456 (Ano B/Branco) - Solenidade do Natal do Senhor - 25 de dezembro de 2020

ANO VOCACIONAL DIOCESANO

"HOJE GRANDE LUZ BRILHOU NA TERRA!"
fez a terra e os céus.
- Canta-se o refrão: "É Natal! É Natal! É Natal! Nasceu
o Salvador! Vamos irmãos, é Natal do Senhor!" ou o
que foi proposto acima. A imagem do Menino é
depositada diante do Altar ou ao lado da Mesa da
Palavra.

02. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, hoje é Natal! Festa da Luz que
veio nos visitar. Festa da Palavra que se fez carne e
habitou entre nós. Com alegria, cantemos.
03. CANTO
É Natal de Jesus!... nº 181 ou à escolha.

01. AMBIENTAÇÃO
- Cantar o refrão repetidas vezes: "A Palavra se fez carne
e entre nós habitou; Sua luz e verdade ao mundo hoje
revelou, ao mundo hoje revelou". (No YouTube: https://
youtu.be/JuNJWnCtGRQ). Uma pessoa entra pelo
corredor e acende as velas do Altar. Duas pessoas se
aproximam e dizem:

L.1 Do sol nascente ao poente cantai, fiéis, neste
dia. Ao Cristo Rei que, por nós, nasceu da Virgem
Maria.
L.2 Autor feliz deste mundo, tomou um corpo
mortal. A nossa carne assumindo, livrou a carne do
mal.
L.1 O casto seio da Virgem se faz o templo de
Deus. Gerou sem homem um Filho, o Autor da terra
e dos céus.
L.2 Nasceu da Virgem o Filho que Gabriel
anunciou. Em quem no seio materno João, o Batista,
exultou.
L.1 e L.2 Do céu os coros se alegram, os anjos
louvam a Deus. Pastor se mostra aos pastores quem

04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Com amor e alegria saudemos a Santíssima Trindade: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. O amor de Deus Pai, a comunhão com Jesus e
a força do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.
05. MOTIVAÇÃO
C. O Tempo da espera acabou. É Natal, festa da
luz! Festa da Encarnação do Verbo, Palavra eterna
do Pai. Nasceu de Maria, pela ação do Espírito
Santo. O Natal do Senhor é o acontecimento central da história cristã. Nesta celebração, agradeçamos ao Altíssimo pelo dom do seu Filho. N'Ele,
nós somos chamados a sermos filhos e viver em
santidade.
06 DEUS NOS PERDOA
D. Hoje, é dia de paz, alegria e reconciliação.
Perdoemo-nos mutuamente. Acolhamos a
misericórdia de Deus que se manifesta na

Encarnação de seu Filho Jesus. Cantemos.
Senhor, tende piedade de nós! (2x)... nº 242
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados, e nos conduza, à glória
da vida eterna. Amém.
07. HINO DE LOUVOR
C. “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
homens e mulheres de boa vontade”. Unindo-nos
ao coro dos anjos e dos santos, cantemos o nosso
louvor a Deus.
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus... nº 253
08. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal

D. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser
humano
e
mais
admiravelmente
reestabelecestes a sua dignidade, dai-nos
participar da divindade do Vosso Filho, que se
dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.
09. DEUS NOS FALA
- Enquanto se canta o refrão "A Palavra se fez carne e
entre nós habitou; Sua luz e verdade ao mundo hoje
revelou, ao mundo hoje revelou". (No YouTube: https://
youtu.be/JuNJWnCtGRQ) os fiéis se acomodam nos
bancos e o Leitor se levanta para a 1ª Leitura.

PRIMEIRA LEITURA: Is 52,7-10
L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.
SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus.
SEGUNDA LEITURA: Hb 1,1-6
L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.
EVANGELHO: Jo 1,1-18
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia,... No princípio era a Palavra... nº 362
Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
10. PARTILHANDO A PALAVRA
- No começo, antes da criação, o Filho de Deus já
existia em Deus, voltado para o Pai: estava em Deus,

como o Verbo, Palavra de Deus, eterna e invisível.
O Filho é a Imagem do Pai, e o Pai se vê totalmente
no Filho, ambos num eterno diálogo e mútua
comunicação gerando o Espírito Santo. Do seio da
Trindade, origem do ser e da existência, fonte
primeira de toda vocação, nos foi enviado Jesus.
Ele é a Palavra definitiva de Deus. Tudo o que
podemos falar sobre o projeto de Deus - criação,
revelação e redenção - encontra sua expressão
definitiva em Cristo. Ele é quem faz existir e salva
toda criatura.
- É sobre isto que nos fala o evangelista João
começando o seu escrito referindo-se a um
"princípio". Nele recorda a criação, dizendo que a
Palavra, o Verbo de Deus manifestado agora em
nossa história, estava presente bem antes da criação
do mundo, e "por ele tudo foi feito". Nele estava a
vida. A vida de Deus para a humanidade é o sentido
da criação e da revelação.
- O símbolo da luz e da vida domina todo o
evangelho de João. Jesus é a luz que brilha nas
trevas. As trevas estão relacionadas com o mundo
da mentira, da hostilidade, da corrupção. A luz, ao
contrário, é a revelação do amor e da vida. Apesar
da densa escuridão, a luz é mais forte que as trevas.
Neste duelo entre a escuridão e a luz, aparece o
profeta João Batista. Ele, como uma sentinela que
aguarda a aurora para anunciar a chegada do dia,
anuncia a chegada da luz. Ele recebeu a necessária
iluminação para ajudar os outros a iluminarem o
caminho que conduz ao Senhor.
- O profeta Isaías anuncia ao povo uma grande
notícia que prefigura a salvação em Jesus Cristo:
os exilados vão voltar da Babilônia e o Senhor
tornará a reinar em Sião. A reconstrução, motivo
de alegria para o povo, é também sinal da
misericórdia de Deus. Já a Carta aos Hebreus nos
lembra que Deus falou definitivamente em Jesus
Cristo, que é a Palavra viva e concreta de Deus.
Ele é o centro de toda a Criação e da história. É
Ele quem faz existir e salva toda criatura. Ele é igual
em tudo ao Pai. Glorificado, o Filho é muito superior
aos anjos.
- Hoje se renova em nós a alegria por esta admirável
troca entre o céu e a terra. Deus entra em nossa
pobre humanidade para torná-la plenamente
humana. Assim Ele nos mostra o caminho da
humildade para superarmos as pretensões humanas
expressas neste pensamento: "todo homem quer ser
rei; todo rei quer ser Deus; só Deus quis ser homem".
Deus no Natal de seu Filho Jesus renova conosco
sua divina aliança para que nosso ser fragmentado
se unifique e possamos viver relações novas e

construir "lares" de acolhimento e comunhão, a
exemplo da tenda que Ele armou entre nós.
- Natal é nascimento! O que surgiu neste Natal em
sua vida pessoal e familiar?
- Natal é alegria! O que realmente traz alegria em
sua vida? Como você pode partilhar a Alegria do
Evangelho aos irmãos?
- Natal é lição de humildade e pobreza. Como você
têm vivido estas atitudes em sua vida e comunidade?
Como tem se sensibilizado com os empobrecidos?
- Natal é apelo ao amor e à paz. Você tem rezado,
vivido e testemunhado estas atitudes?
11. PROFISSÃO DE FÉ
D. O Pai nos deu seu Filho. O Filho nos deu o dom
da Fé. Como Igreja reunida pelo Espírito
professemos aquilo que cremos. Creio em um só
Deus... (p. 09 do Livro de Canto).
12. PRECES DA COMUNIDADE
D. O Filho de Deus, nascido de Maria, é nosso
único Mediador. Ele é o Deus encarnado que
conhece nossas necessidades. Por Ele supliquemos
ao Pai: Jesus, Vosso Natal traga a paz para
todos.
L.1 Por todos os homens, para que, como os
pastores, reconheçam naquela Criança, em tudo
semelhante às crianças, a face visível do Deus
invisível, o Salvador esperado. Nós Vos pedimos.
L.2 Pela Igreja, para que, como Maria, dê ao
mundo Jesus Cristo e somente Ele, e escolha para
revelá-Lo os sinais que Ele escolheu: a pobreza, a
mansidão, a humildade. Nós Vos pedimos.
L.1 Pelos pobres, os marginalizados, os rejeitados,
para que descubramos neles a face de Cristo e
abramos nosso coração para acolhê-los. Nós Vos
pedimos.
L.2 Pela paz no mundo, para que nos lembremos
sempre de que a paz é ao mesmo tempo fruto da
boa vontade do homem e dom de Deus. Nós Vos
pedimos.
L.1 Por todos nós, para que façamos do Natal uma
autêntica fé cristã e não uma ocasião de despesas
supérfluas. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei Senhor nossos pedidos. Que sejam
apresentados ao Pai. Que a entrada de Jesus no
mundo seja para nós motivo de alegria e força no
testemunho de um mundo mais justo e fraterno.
Amém.
13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. “Nasceu para nós um menino, um filho nos foi

dado”. O profeta Isaías anunciou a chegada do
Salvador, assim apresentemos as criancinhas para
que sejam um dom de Deus para o mundo e para a
Igreja como Jesus (Convidar as mães para que levem
seus filhinhos à frente do Altar enquanto todos cantam)

As ofertas e o dízimo serão depositados no final da
celebração.
No templo santo, a te ofertar... nº 484
14. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
T. Para sempre seja louvado.
D. Nós Vos agradecemos Pai da Vida, porque de
Vós recebemos o Salvador. O Vosso Filho divino
tornou-se humano, fazendo divino tudo o que é
humano. Ele é o “Emanuel”. N'Ele nos dais a certeza
de que a noite corre para a aurora. Vós abris para
nós a esperança de um novo dia!
Refrão: Cristo é o grande Sol, que veio brilhar
no meio de nós. Cristo é a paz do mundo, é luz
e verdade, é libertação!
D. Dai-nos a graça, ó Deus da Vida, de celebrar
em paz estes mistérios. Nossas obras de justiça e
paz proclamem aos oprimidos que nasceu o
Libertador! Com toda a Igreja, cantemos louvando
a Deus, Uno e Trino.
- Deus infinito, nós te louvamos... nº 1.193
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que cantemos
sempre Vossa bondade e misericórdia para
conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
15. RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagrado. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou adoração.

16. PAI NOSSO
D. Com o nascimento de Jesus recebemos a salvação do nosso Deus e Pai. A Ele, dirijamo-nos
com confiança: Pai nosso...
17. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe pode rezar a oração pela paz de São Francisco de Assis ou outra.

18. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro da Eucaristia aproxima-se da âmbula so-

bre o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:

ME. O mundo inteiro viu o Salvador que nos foi
enviado por Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno (a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
- O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, ele recolhe a reserva eucarística e leva para o
sacrário. Guardar um instante de silêncio.

- Canto de Comunhão: Hino ao Verbo de Deus
(CD Liturgia V (Natal), Paulus - no YouTube: https://
youtu.be/Tc9fX63iMYM)

Refrão: A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão!
1. De tudo existe um começo e no começo de tudo
era o Verbo, sim, o Verbo, pelo qual existe tudo!
Voltado pra Deus estava o Verbo que era Deus, e
nada de quanto existe sem Ele apareceu! É n'Ele
que estava a vida, a vida que é luz dos homens, a
luz nas trevas resplende, e as trevas não compreendem.
2. Um homem por Deus mandado, seu nome era
João, veio a luz testemunhar para o mundo acreditar. João, ele não era a luz, veio a luz testemunhar;
Luz verdadeira era o Verbo, que veio ao mundo
brilhar. A iluminar todo homem o Verbo estava no
mundo, por quem o mundo existia, mas não o reconhecia.
3. Veio ao que lhe pertencia, mas os seus não o
acolheram, porém, quem o recebia, os que no seu
nome creram. Filhos de Deus se tornaram, o Verbo deu tal poder, e assim nasceram de Deus e não
de humano querer! O Verbo, então, fez-se carne,
veio entre nós acampar e sua glória nós vimos, glória que seu Pai lhe dá.
4. Único Filho do Pai, de graça e verdade pleno,
de sua imensa riqueza graças, sem fim, recebemos.
Quem deu a Lei foi Moisés, porém, a Graça e a
Verdade, somente, por Jesus Cristo chegam à realidade! Ninguém jamais viu a Deus; o Filho único,
então, que está no seio do Pai, nos fez a revelação!
19. ORAÇÃO
D. Ó Deus de misericórdia, o Salvador do
mundo hoje nascido nos fez nascer para vida
divina através do Batismo. Que Ele nos

conceda também participar de Sua
imortalidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
20. AVISOS
- 27/12 - Festa de São Benedito em São Mateus e
São João Evangelista em Pinheiros.
- 27/12 - Festa da Sagrada Família. Para a
Apresentação dos Dons deste dia, todos são
convidados a fazerem doações para recém-nascidos.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Testemunhando o Salvador, ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o
crucifixo com toda a equipe reunida:

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
22. CANTO
Eis que surge o grande sol... n° 749

Que você e sua família possa celebrar com alegria e muito amor o
presente mais importante que
Deus nos concedeu:
JESUS CRISTO.
FELIZ NATAL!
Equipe do Folheto Celebrando a Vida
Diocese de São Mateus-ES

Leituras para a Semana
Sab.: At 6,8-10; 7,54-59 / Sl 30(31) / Mt 10,17-22
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