O Dia do Senhor
Ano C - XXVIII - Nº 1731 - cor branca - 24/12 e 25/12/2018

SOLENIDADE DO NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
“HOJE NASCEU PARA NÓS O SALVADOR, QUE É CRISTO, O SENHOR” (Sl 95)
Procissão de entrada: cruz ladeada por velas, Lecionário,
leitores, ministros, coroinhas e presidente.

2. Canto Inicial (Fernando Nunes)

Deus nos reúne

1. Acolhida
Arrumar o espaço celebrativo com flores, velas e símbolos
natalinos. Para iniciar a celebração, um(a) jovem com veste
branca entra no Templo, com uma grande vela branca acesa,
que será colocada no Presbitério. Em seguida, adolescentes
que se preparam para a Primeira Eucaristia incensam o
espaço celebrativo enquanto se canta suavemente o canto de
ambientação. A Igreja deve estar com poucas luzes acesas até
a entrada da imagem do Menino Jesus.
(Daniel De Angeles)

Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o
Senhor. (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei
seu santo nome!
- 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.

1 - Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, Emanuel o Messias Jesus, o
Salvador de vocês.
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem Ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o Salvador.
2 - Grande alegria inundou nosso ser, pois nossos
olhos O viram, e se cumpriu a promessa de Deus,
aqui na terra desceu.
3 - Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, O grande Eu sou, sim o Deus
de Israel, o nosso Salvador*. (Cantai..., ao Senhor,
louvem a Deus com suas vozes cantai ... Óhhh
vem, adorar!)
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o salvador. (2x) Salvador!
Presidente - “Hoje, nasceu o Salvador do mundo!”
Com este anúncio feliz, fazemos memória do
nascimento de Jesus. É Deus vindo ao nosso
encontro como pessoa humana. Alegremo-nos
com os anjos e pastores e façamos o sinal que nos
identifica como irmãos em Jesus, o Filho de Deus.
Em nome do Pai...
Presidente - A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja Deus...

3. Proclamação do Natal

Animador(a) - Irmãos e irmãs, sejam todos Durante a proclamação do Natal, pessoas com vestes brancas
as velas da assembleia, que permanecerão acessas
bem-vindos para celebrar o Mistério de nossa acendem
até o final do Hino do Glória. Este momento é somente para a
fé. Nesta Solenidade do Natal de Nosso Senhor noite do dia 24/12.
Jesus Cristo, somos chamados a contemplar o
Mistério da Encarnação do Filho de Deus em nossa Solo 1 - Ouçamos um canto novo tomando conta
humanidade. É a Palavra de Deus que se fez carne da terra: “Glória a Deus e paz ao povo, ódio ao
e veio morar entre nós. Sua vinda desperta em ódio, guerra à guerra!”
nós uma grande alegria. Acolhendo o anúncio dos Solo 2 - Miséria, mentira e morte não vão nos
anjos aos pastores e a promessa de paz que Jesus fazer parar. Ó venham, cantemos forte, ainda é
tempo de louvar!
trouxe à humanidade, alegres cantemos.
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Presidente - O Senhor esteja convosco!
Todos - Ele está no meio de nós!
Presidente - Os corações para o alto!
Todos - A Deus ressoe nossa voz.
Solo 1 - Ó noite silenciosa! O desejado chegou! A
promessa foi cumprida: tempo de espera acabou!
Todos - Bendito seja o Cristo Senhor, hoje nascido
nosso Salvador.
Solo 2 - Ó noite silenciosa! Chegou-nos o Emanuel!
O clamor foi atendido, choveu justiça do céu!
Solo 1 - Ó noite silenciosa! A sede foi saciada! O
esposo está à porta! Encontra a sua amada!
Solo 2 - Ó noite silenciosa! Deus enviou o seu
Filho! Nasceu o Sol do Oriente, a luz espalha o
seu brilho!
Solos 1 e 2 - A vós, ó Pai, nesta noite, os servos
cantam louvor. Tornados filhos no Filho, no Espírito
de amor.

4. Entrada da imagem do Menino Jesus
Três crianças com vestes simbolizando os pastores de ovelhas
entram pelo corredor central da Igreja tocando campainhas ou
sinetas. Em seguida entra um casal com a imagem do Menino
Jesus e um grupo de crianças vestidas de anjos, cantando
Noite Feliz. A imagem será colocada no Presépio ou em lugar
apropriado.
(Frei Pedro Sinzig - Frei Gruber)

1 - Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, Deus de amor!
Pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lapa, Jesus
nosso bem! Dorme em paz, ó Jesus. (bis)
2 - Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz,
quão afável é teu coração, que quiseste nascer
nosso irmão, e a nós todos salvar! (bis)
3 - Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vem
cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando
a chegada de Deus, de Jesus Salvador. (bis)

5. Hino do Glória

Presidente - Assim como os anjos, que glorificaram
ao Senhor pelo nascimento do Seu Filho Jesus,
glorifiquemos também ao nosso Deus, Pai e Criador
de toda humanidade, cantando o Hino do Glória.
Durante o Hino do Glória, podem-se tocar sinos ou campainha.
Terminando o Hino, apagam-se as velas e acendem-se as luzes
da Igreja.
(André Jamil Zamur)

Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece
o louvor!”
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos!
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor!
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,
com o Espírito divino, de Deus Pai no esplendor!
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6. Oração

Presidente - Senhor Deus, ano após ano, com
alegria acolhemos Jesus que vem até nós, como
amigo e Redentor. Fazei-nos viver de tal modo que
possamos um dia recebê-lo como juiz. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
As indicações que estão neste folheto são próprias para a
noite do dia 24/12. As comunidades que celebram no dia
25/12 pela manhã, as leituras são: Is 62, 11-12 ; Sl 96; Tt 3, 4-7;
Lc 2, 15-20; e as que celebram à noite são: Isaías 52, 7-10; Sl 97;
Hb 1, 1-6; João 1, 1-18.

Deus nos fala

7. Apresentação do Livro da Palavra
(Novena de Natal 2010)

Luz do Universo, ó Deus da vida, escutaremos tua
Palavra, seja hoje bênção pra toda a terra, e a nós
confirme a graça.

8. Leitura do Livro do Profeta Isaías (9,
1-6)
9. Salmo Responsorial (95) (CD O Mistério em Canto)

Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o
Senhor. (bis)
- 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 prodígios!
- 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.

10. Leitura da Carta de São Paulo a Tito
(2, 11-14)
11. Canto de Aclamação (CD Liturgia V)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Eu vos trago a Boa-Nova de uma grande alegria: é
que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor.

12. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (2, 1-14)
13. Partilha da Palavra
Nossa resposta
14. Profissão de Fé

Presidente - Professemos nossa fé no Deus que
assumiu nossa humanidade e veio iluminar as
nossas trevas. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade

Presidente - Ao Deus que cumpriu sua promessa

de salvação, elevemos nossos pedidos, cantando
após cada prece: Acolhei nossa prece Senhor!
Sobre nós derramai vosso amor! (A. Canjiani)
- Abençoai, Senhor, Vossa Igreja presente no
mundo inteiro, para que fiel às orientações do
Papa Francisco continue revelando a todos os
povos o projeto de vida e salvação de Jesus Cristo.
Nós vos pedimos.
- Concedei-nos sabedoria, Senhor, para que nos
desapeguemos do materialismo e do consumismo
anunciado pelos meios de comunicação e
festejemos o Natal por meio da solidariedade, da
união e do perdão aos irmãos. Nós vos pedimos.
- Acompanhai, Senhor, os pais, professores,
catequistas, babás e entidades que lidam no
dia a dia com crianças, para que as tratem com
amor e carinho conforme Jesus ensinou. Nós vos
pedimos.
- Confortai, Senhor, os doentes, os idosos, os
encarcerados e todas as pessoas impossibilitadas
de participar das festas natalinas em nossas
comunidades, para que sintam também a alegria
da Vossa presença. Nós vos pedimos.
Presidente - Ó Deus, nosso Pai, ouvi as preces
desta Vossa família aqui reunida que celebra o
Natal do Vosso Filho. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

16. Apresentação dos Dons
Durante o comentário entram os pais com as crianças nascidas
este ano e as apresentam ao Altar do Senhor, enquanto se canta.

Animador(a) - O nascimento de uma criança é
para a família, os amigos e a comunidade, uma
alegre notícia, é sinal de vida, de esperança, de
alegria e amor. É uma nova luz a brilhar para
seus pais e para o mundo. Apresentemos ao
altar do Senhor a vida das nossas crianças e o
compromisso dos pais em educá-las na fé cristã.
(Messias Donizetti de Oliveira - Rogério Gomes)

1- Vindo Cristo a este mundo seu amor manifestou,
sendo Deus se fez pequeno, pobrezinho se tornou.
Nasceu para nós um menino, entre nós se fez
canto novo, fazendo brotar a esperança, alegria
no meio do povo.
Deus nasceu entre nós como criança e com Ele
nasceu uma nova esperança. (bis)

17. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

Deus nos espera em Belém, sabe da fome que
temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós
veremos.
1 - Toda a bondade de Deus desde o começo vigora.
Felizes todos os povos: hoje conosco ele mora!
2 - Foram Maria e José os escolhidos da vida, que
viram felicidade em se entregar sem medida.
3 - Anjos cantaram por lá cantos de plena alegria:
e quem se fez vigilante viu que o menino sorria.

(Onde houver Celebração Eucarística) (José Raimundo Galvão)

1 - As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na
dor e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor.
Deus ama os pobres e se fez pobre, também,
desceu à terra e fez pousada em Belém.
2 - As nossas mãos se elevam, para, num gesto
de amor, retribuir a vida, que vem das mãos do
Senhor.
3 - As nossas mãos se encontram na mais fraterna
união. Façamos deste mundo, a grande “Casa do Pão!”

18. Louvação

Presidente - Repletos de alegria demos graças
e louvores ao Senhor nosso Deus, pela salvação
oferecida em Cristo Jesus, cantando.
(Marco Campos - Pe. Ney Brasil)

1 - A terra se alegra e exulta e canta ao Senhor
novo hino, pois foi revelada na gruta a glória dos
céus num Menino!
Vinde, adoremos o Cristo, Cristo, luz do mundo!
2 - “A luz que desvela o dia desfaça as trevas do
mundo! A nossa história recria”: Destino divino
e fecundo!
3 - Em busca de um mundo irmão, o Reino, então,
nos atrai! Unidos, num só coração, ousamos
chamar-te de Pai!

Deus nos faz irmãos
19. Pai Nosso

Presidente - Irmãos e irmãs, rezemos a oração
que Cristo nos entregou como modelo de toda
oração. Pai Nosso...

20. Canto de Comunhão (se houver)
(João de Araújo - André Jamil Zamur)

1 - Já o céu contemplamos neste dia, pois nasceu
para nós o Salvador! E, feliz, eis a terra ao céu
unida no louvor puro e santo ao Deus amor.
Já cumpriu-se a profecia, já nasceu o Salvador.
Céus e terras, na alegria, cantam hoje um só
louvor. No presépio pequenino e no pão celestial,
honra e glória ao Deus Menino, num louvor
sempre eternal.
2 - Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma luz
que é celeste o mundo viu. No clarão redentor que
brilha agora, no deserto a esperança então floriu.
3 - Tudo é pobre na gruta e tão singelo, mas
transborda de paz como um jardim. E Natal
é mistério assim tão belo, pois quis Deus ser
também pequeno assim.
4 - Vindo a nós, entre pobres, na alegria, o Senhor
sempre é luz para as nações. E, se, humilde, em Belém
nasceu um dia, hoje vem renascer nos corações.

21. Oração

Presidente - O Deus que se fez Menino tomou
nesta celebração a forma da Palavra e de Pão
para a nossa salvação. Senhor, que o Vosso povo,
celebrando este Natal, seja por Vós renovado
ao participar desta celebração. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
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o caminho do bem. Eu quero ver todo o povo
sorrindo e junto seguindo a lição de Belém.

Deus nos envia

22. Notícias e Avisos

Preparando a Partilha da Palavra

23. Gesto Concreto

- Realizar a entrega dos donativos arrecadados no
Tempo do Advento.

24. Mensagem de Natal

Irmãs e Irmãos
Temos a graça de celebrar o Natal do Senhor.
Procuremos caminhar com fé, como fizeram os
pastores que se dirigiram à manjedoura de Belém.
Façamos isso também glorificando a Jesus, Luz do
mundo, que nasce pela nossa oração e pelo nosso
testemunho de vida. Não nos deixemos vencer
pela “indiferença”, cada vez mais globalizada,
que anestesia a fé, silencia a consciência, conduz
ao descompromisso solidário, abafa esta Luz
que brilha nas trevas e mata o espírito do Natal.
Aprendamos com Maria a edificar uma Igreja que
seja, “uma casa para muitos, uma Mãe para todos”
(EG 288). Que as bênçãos do Menino Deus, nascido
de Maria, estejam com você, sua família e sua
comunidade neste Natal. Tenha um Feliz e Santo
Natal com as bênçãos do Menino Jesus!Façamonos mensageiros desta Luz que, desde Belém,
continua a brilhar para nós e para todos.
Em comunhão fraterna e preces,
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias - Bispo Diocesano

25. Bênção e Abraço da Paz
O presidente convida as crianças para receberem uma bênção
especial, depois abençoa a assembleia e envia as crianças a
levarem o abraço da paz e Feliz Natal aos presentes.

Presidente - Senhor, nosso Deus, que da boca
das crianças preparastes um louvor do vosso
nome, olhai para estas crianças que a fé da Igreja
recomenda à vossa piedade; derramai sobre elas a
vossa bênção, a fim de que, por meio de uma boa
convivência com as pessoas e com a cooperação
da força do Espírito Santo, se tornem testemunhas
de Cristo no mundo e saibam espalhar e defender
a fé. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.
- Cristo é o doador da paz. Na paz que recebo
é Cristo que me diz: “A paz esteja convosco” e
na paz que doo, o mesmo acontece. Na alegria
do nascimento do Salvador, saudai-vos com um
Feliz Natal.

26. Canto Final (José Acácio Santana)

A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz, os
anjos cantaram glória, quando nasceu Jesus!
1 - Eu quero ver os pastores chegando pra visitar o
Menino Jesus. Eu quero ver todo o povo sorrindo
e junto seguindo a mensagem da luz.
2- Eu quero ver tua estrela no céu, iluminando
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Jesus é a luz que brilha no meio da escuridão.
A narrativa do Seu nascimento em Belém,
apresenta Jesus como o Messias pobre, nascido
entre os pobres pastores. O Salvador recémnascido escolhe caminhos novos não percorridos
pelos poderosos de sua época. A Palavra eterna
fez-se pequena; tão pequena que cabe numa
manjedoura. Desde então a Palavra agora tem
um rosto, por isso podemos ver: Jesus de Nazaré.
Ele tem uma vida humana que partilha da nossa
vida. O Natal acontece de verdade quando nós
discípulos missionários de Cristo, procuramos
ter o Seu rosto, a Sua sensibilidade humana,
seguimos os Seus passos, Seus gestos. Somos
uma espécie de prolongamento da encarnação
de Deus no mundo. Somos a continuidade de
sua ação salvadora na história. Se Deus se faz
presente em realidades como a manjedoura de
Belém e a casa simples de Nazaré, também se
faz presente no cotidiano de nossa história: nas
casas, nas praças, nas escolas. No mundo do
trabalho, mesmo nas ocupações mais simples,
por vezes desprezadas, há um lugar para que
Deus se faça presente pela fé, pelo empenho
e testemunho de todos os cristãos leigos e
leigas, inseridos na vida social e comunitária.
Quão necessário é que a Palavra Divina saia
das manjedouras e das Igrejas para ser ecoada
no mundo, em especial àqueles que ocupam
importantes posições sociais e políticas, aos
palácios dos nossos governantes, dos atuais
Herodes traidores, enganadores do povo
injustiçado e oprimido pelos poderes políticos
do nosso País. Jesus (esse Menino do presépio)
é para nós a “Palavra” suprema que dá sentido
à nossa vida. Quais são as “palavras” que hoje
nos seduzem e nos afastam da “Palavra” eterna
de Deus que ecoa no Evangelho que Jesus
veio propor? Viver a espiritualidade do Natal
significa reconciliar-se totalmente com a nossa
realidade humana, pessoal e social. É ser capaz
de se comprometer com um Natal sem fome;
uma vida sem dor, sem miséria, sem guerras,
sem dominadores e dominados, sem violência,
sem armas, sem corrupção... São muitas as
iniciativas que promovem a paz, a dignidade
e vida plena. Qual é a grande alegria que nós
como Igreja, devemos anunciar hoje? Que boa
notícia? Que esperança? Somos co-responsáveis
por esse anúncio.
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