
Abertura
Leitor(a): Com muita alegria e fé, nossa famí-
lia está reunida para celebrar a 4ª semana do 
Advento e a proximidade do nascimento de 
Jesus. A Festa do Natal traz para nós uma re-
novação da esperança e a certeza de que Deus 
está conosco. Dispostos a abrir o nosso cora-
ção para acolhê-lo, mais uma vez, em nossa 
família, cantemos:
Todos (canto): Vem, Senhor! Vem nos salvar! / 
Com Teu povo, vem caminhar! (2X)

Leitor(a): Como família que está em oração, 
e quer preparar-se bem para acolher o verda-
deiro sentido do Natal, tracemos sobre nós o 
sinal do cristão:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!

Anúncio
Leitor(a): O Natal é a celebração principal de 
todo o ciclo natalino. Constitui o seu centro, 
Cristo que nasce em Belém da Judéia, em noi-
te fria, mas que traz do céu o calor vitalizante 
da santidade de Deus. A Festa do Natal foi ce-
lebrada primeiramente por São José e Nossa 
Senhora, pelos Anjos, pelos Pastores e pelos 
Magos do Oriente. Cristo realmente está pre-
sente no meio de nós e veio ao mundo como 
o Salvador. É este acontecimento que celebra-
mos em 25 de dezembro: o Natal.

Nosso Presépio
Leitor/a: Podemos perceber que o presépio 
está se completando. É hora de acrescentar-
mos ao presépio os figurantes principais desta 
grande festa cristã: o Menino Jesus e seus pais 
Maria e José. Vejamos representadas nestas 
imagens a nossa família que acolhe Jesus.
(Alguém da família coloca no presépio as imagens do menino 
Jesus, de Maria e de José. Contemplando o presépio, pode-se 
cantar:)

Todos (canto): Refrão: / Natal é vida que nasce. 
/ Natal é Cristo que vem. / Nós somos o seu 
presépio / e a nossa casa é Belém. :/ 1. Deus 
se tornou nossa grande esperança / e como 
criança no mundo nasceu. / Por isso, vamos 
abrir nossa porta / a Cristo o que importa é 
conosco viver.

Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor/a: A narrativa do Natal, assim como 
toda a Palavra de Deus, nos faz refletir sobre 

Eu vos 
anuncio 

uma grande 
alegria: 

nasceu para 
vós o Salvador 

(Lc 2,10-11)

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar prontas as imagens 
do Menino Jesus, de Maria e de José.

- Sobre a mesa: Bíblia do presépio, aberta na página onde 
se encontra o texto a ser lido, vela acesa e um vaso de flores.
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vários ensinamentos que podem ser vivencia-
dos em família. Portanto, com muita disposi-
ção, vamos abrir nossa mente e o nosso cora-
ção para ouvir essa palavra, cantando:
Todos (canto): A nós descei Divina Luz. A nós 
descei Divina Luz. /: Em nossas almas acen-
dei: o amor, o amor de Jesus. :/

Leitor(a): (Lê pausadamente Lc 2,1-20)

(Quem proclamou a Palavra, recoloca a Bíblia em seu lugar, 
no presépio)

Meditação
Leitor/a: Vamos relembrar e reafirmar algu-
mas frases que estão no texto bíblico que ou-
vimos:
Todos: (Ler pausadamente)

• Não havia lugar para eles na hospeda-
ria;

• Não temais, eis que vos anuncio uma 
boa nova que será alegria para todo o 
povo;

• Hoje vos nasceu um Salvador, Cristo 
Senhor;

• Glória a Deus no mais alto dos céus, e 
na terra, paz aos homens;

• Todos os que os ouviam admiravam-se 
das coisas que lhes contavam os pas-
tores;

• Maria conservava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração.

(Pode-se conversar sobre o que estas frases podem significar 
para a vida da gente ou lembrar como a família se preparou 
para celebrar a chegada do Salvador)

Oração
Leitor/a: “Jesus nasceu e Maria colocou o re-
cém-nascido numa manjedoura, porque não 
havia lugar para eles na hospedaria”. Foi assim 
que o Filho de Deus se fez presente no mundo. 
Não seja a nossa família a negar-lhe um lugar. 
Que este tempo seja de graça e luz para todos 
que acolhem Jesus em sua vida. Rezemos:

1. NATAL É A FESTA DO AMOR! Todos: Se-
nhor, dá-nos bondade para nos tornarmos 
pessoas mais acolhedoras e compreensivas 
na relação com nossos irmãos e irmãs.
2. NATAL É A FESTA DA LUZ! Todos: Senhor, 
dá-nos de tua luz para que guiemos nossos 
passos no caminho do amor, do bem e da 
justiça. 
3. NATAL É A FESTA DA PAZ! Todos: Senhor, 
te rogamos pela paz em nossa família, nas 
comunidades e entre os povos da terra. 
4. NATAL É A FESTA DA NATUREZA! Todos: 
Senhor Jesus, que nasceste no campo, en-
tre animais, numa Gruta de Belém, desper-
ta nas pessoas e em nossos governantes o 
compromisso para o cuidado da Casa Co-
mum. Amém!

Novo olhar
Leitor/a: A frase que já virou um dito popu-
lar “família que reza unida, permanece unida”, 
nunca fez tanto sentido quanto agora, pois, 
diante da pandemia, precisamos permanecer 
mais junto da família: estar próximos, conviver 
mais, rezar juntos. E assim chegamos a mais um 
Natal. O silêncio de Maria, as mãos servidoras 
do carpinteiro São José, e a entrega radical de 
Jesus em construir um Reino de justiça e Paz, 
sejam a nossa meta. Hoje, através da oração 
fervorosa da Novena de Natal. Amanhã, com 
nossa ação eficaz, primeiro transformando a 
nós mesmos e, depois, contagiando de amor 
as pessoas por onde passarmos.

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: É chegada a hora! O divino se fará 
humano! Vamos acolhê-lo em nosso meio, em 
nossa família, em nossa vida! 
Com confiança e a certeza de que Jesus Meni-
no vem para nos abençoar, rezemos:
Todos: Vem, Senhor, Jesus!

Leitor/a: Para nos alegrar.
Todos: Vem, Senhor, Jesus!
Leitor/a: Para nos trazer esperança.
Todos: Vem, Senhor, Jesus!
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Leitor/a: Para nos dar a paz.
Todos: Vem, Senhor, Jesus!
Leitor/a: Para testemunhar o amor.
Todos: Vem, Senhor, Jesus!
Leitor/a: Para viver entre nós.
Todos: Vem, Senhor, Jesus!
Leitor/a: Para nos salvar.
Todos: Vem, Senhor, Jesus!
Leitor/a: Que o Senhor, nosso Deus, cubra 
nossa família com sua proteção e guie-nos 
sempre no caminho da sua Palavra.
Todos: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!
Leitor/a: Permaneçamos na paz do Senhor.
Todos: Amém!

Todos (canto): 1. Hoje a noite é bela, vamos à 
capela / sob a luz da vela, felizes a rezar. / Ao 
soar o sino, sino pequenino / vai o Deus Me-
nino, nos abençoar. / Refrão: / Bate o sino pe-
quenino, sino de Belém. / Já nasceu o Deus 
Menino para o nosso bem. / Paz na terra, 
pede o sino, alegre a cantar. / Abençoe, 
Deus Menino, este nosso lar.


