
Com.: Feliz Natal! Nasceu Jesus!  
Queridos irmãos e irmãs, Deus em 
seu infinito amor e misericórdia, 
olhando para a humanidade, enviou 
seu Filho amado para nossa salva-
ção. Jesus é a nossa esperança, espe-
rança de um mundo melhor, mais 
justo e mais fraterno, um Deus que 
se faz pequeno, capaz de realizar 
grandes coisas na vida de cada um 
de nós. “Glória a Deus no mais alto 
dos céus, e na terra, paz aos que são 
do seu agrado!” Exultantes de ale-
gria, plenos do grande dom de Deus, 
que é o amor, unidos à multidão dos 
anjos, como comunidade viva, cheia 
de fé e esperança, iniciemos a nossa 
liturgia, cantando. 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.  
T. Amém. 
 
P. O Deus da esperança, que nos cu-
mula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, este-
ja convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que in-
tercede por nós e nos reconcilia com 
o Pai, abramos o nosso espírito ao 

arrependimento, para sermos menos 
indignos de nos aproximar da mesa 
do Senhor. 
 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna! 
T. Amém! 
 

HINO DE LOUVOR  
  

P. Glória a Deus nas alturas,  
T. e paz na terra aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, Senhor 
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Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. Vós que es-
tais à direita do Pai, tende piedade 
de nós. Só vós sois o Santo, só vós, 
o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. Ó Deus que admiravelmente cri-
astes o ser humano e mais admira-
velmente restabelecestes a sua digni-
dade, dai-nos participar da divindade 
do vosso Filho, que se dignou assu-
mir a nossa humanidade. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: A palavra de Deus hoje nos 
chega com muita simplicidade e pe-
de que estejamos atentos para perce-
ber que grande presente o Pai deu a 
nós, pessoas especiais: seu próprio 
Filho, o Verbo, a vida, a luz, o bri-
lho, a fim de que possamos, com o 
resplendor desta mesma luz e brilho 
em nossa vida, ser suas testemunhas. 
Ouçamos:  

 
I LEITURA  (Is 52, 7-10) 

 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
Como são belos, andando sobre os 
montes, os pés de quem anuncia e 
prega a paz, de quem anuncia o bem 
e prega a salvação, e diz a Sião: 
“Reina teu Deus!” Ouve-se a voz de 
teus vigias, eles levantam a voz, es-
tão exultantes de alegria, sabem que 
verão com os próprios olhos o Se-
nhor voltar a Sião. Alegrai-vos e 
exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de 
Jerusalém, o Senhor consolou seu 
povo e resgatou Jerusalém. O Se-
nhor desnudou seu santo braço aos 
olhos de todas as nações; todos os 
confins da terra hão de ver a salva-

ção que vem do nosso Deus. 
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (97) 

 
Os confins do universo contempla-
ram 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 al-
cançaram-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 contempla-
ram a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor Deus, ó terra in-
teira, 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! 

 
II  LEITURA (Hb 1, 1-6) 

 
Leitura da Carta aos Hebreus 
 
Muitas vezes e de muitos modos fa-
lou Deus outrora aos nossos pais, 
pelos profetas; nestes dias, que são 
os últimos, ele nos falou por meio do 
Filho, a quem ele constituiu herdeiro 
de todas as coisas e pelo qual tam-
bém ele criou o universo. Este é o 
esplendor da glória do Pai, a expres-
são do seu ser. Ele sustenta o univer-
so com o poder de sua palavra. Ten-
do feito a purificação dos pecados, 
ele sentou-se à direita da majestade 
divina, nas alturas. Ele foi colocado 
tanto acima dos anjos quanto o nome 
que ele herdou supera o nome deles. 
De fato, a qual dos anjos Deus disse 
alguma vez: “Tu és o meu Filho, eu 
hoje te gerei?” Ou ainda: “Eu serei 
para ele um Pai e ele será para mim 
um filho?” Mas, quando faz entrar o 
Primogênito no mundo, Deus diz: 
“Todos os anjos devem adorá-lo!” 

Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Despontou o santo dia para nós: Ó 
nações, vinde adorar o Senhor 
Deus, porque hoje grande luz bri-
lhou na terra! 

 
EVANGELHO  (Jo 1, 1-5.9-14) 

Mais breve 
 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
No princípio era a Palavra, e a Pala-
vra estava com Deus; e a Palavra era 
Deus. No princípio estava ela com 
Deus. Tudo foi feito por ela e sem 
ela nada se fez de tudo que foi feito. 
Nela estava a vida, e a vida era a luz 
dos homens. E a luz brilha nas tre-
vas, e as trevas não conseguiram do-
miná-la. Era a luz de verdade, que, 
vindo ao mundo, ilumina todo ser 
humano. A Palavra estava no mundo 
- e o mundo foi feito por meio dela - 
mas o mundo não quis conhecê-la. 
Veio para o que era seu, e os seus 
não a acolheram. Mas, a todos que a 
receberam, deu-lhes capacidade de 
se tornarem filhos de Deus isto é, 
aos que acreditam em seu nome, 
pois estes não nasceram do sangue 
nem da vontade da carne nem da 
vontade do varão, mas de Deus mes-
mo. E a Palavra se fez carne e habi-
tou entre nós. E nós contemplamos a 
sua glória, glória que recebe do Pai 
como Filho unigênito, cheio de gra-
ça e de verdade. 
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 
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PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. Creio em Deus Pai todo-
poderoso, criador do céu e da ter-
ra; e em Jesus Cristo, seu único Fi-
lho, nosso Senhor, que foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu 
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu à man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. Creio no Espí-
rito Santo; na santa Igreja católica; 
na comunhão dos santos; na remis-
são dos pecados; na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. Ao Pai, que em Jesus manifestou 
sua glória e seu amor por nós, encar-
nando-se em nossa vida e assumindo 
nossa humanidade, dirijamos nossa 
oração com fé, na certeza de que Ele 
nos ouve sempre e nos convida a 
transformarmos a história e a reali-
dade que nos cerca. 
 
1. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja 
em sua missão de fazer vosso Filho 
nascer nos corações dos homens e 
mulheres de nosso tempo, por meio 
do testemunho e generosidade de 
sua doação, nós vos pedimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor! 
  
2. Olhai com bondade a todos os po-
bres e excluídos, para que encontrem 
em nossos lares e corações, espaços 
de acolhida, nós vos pedimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor! 
 
3. Ajudai, Senhor, nosso mundo a 
ser mais humano e fraterno, especi-
almente com os pequenos, transfor-
mando nossa realidade a partir do 
encontro com vossa luz, nós vos pe-
dimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor! 
  
P. Ó Pai, sois rico em amor e miseri-
córdia; nós vos damos graças, pois 

estais presente no meio de nós! Ouvi 
as preces dos vossos filhos adotivos, 
e não cesseis de cumulá-los de gra-
ças e bênçãos, como fizestes ao en-
viar vosso Filho ao mundo, Jesus 
Cristo, que convosco vive e reina, na 
unidade do Espírito Santo. 
T. Amém. 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai  todo-poderoso. 
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja! 

 
ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P. Sejam de vosso agrado, ó Pai, as 
oferendas da festa de hoje, que nos 
trazem a perfeita reconciliação e a 
plenitude do culto divino. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio do Natal do Senhor, II 

A restauração universal na Encarnação 
  
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Corações ao alto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
 
P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
 
Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo 
poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
 
Ele, no mistério do Natal que cele-
bramos, invisível em sua divindade, 
tornou-se visível em nossa carne. 
 
Gerado antes dos tempos, entrou na 
história da humanidade para erguer 
o mundo decaído. Restaurando a in-

tegridade do universo, introduziu no 
Reino dos Céus o homem redimido. 
 
Por essa razão, hoje e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando (dizendo) a uma só 
voz: 
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem em 
nome do Senhor! Hosana nas altu-
ras!  
  
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santificai, 
pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
  
P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
  
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
  
P. Eis o mistério da fé! 
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te, enquanto esperamos a vossa 
vinda! 
  
P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
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vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presen-
ça e vos servir. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
  
P. E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 
  
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo mun-
do inteiro: que ela cresça na carida-
de, com o Papa N., com o nosso ar-
cebispo N., e todos os ministros do 
vosso povo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
  
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os 
junto a vós na luz da vossa face. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
  
P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos parti-
cipar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com seu espo-
so São José, com os santos Apósto-
los e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso 
Filho. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 
  
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre. 
T. Amém. 
  
 
 
 
 
 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 
P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o Vosso Nome, ve-
nha a nós o Vosso Reino, seja feita 
a Vossa vontade, assim na terra 
como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido e não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal.  
  
P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Aju-
dados pela vossa misericórdia, seja-
mos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos, enquan-
to, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre. 
  
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a 
paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém. 
  
P. A paz do Senhor esteja sempre  
convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
  
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende pi-
edade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, dai-
nos a paz. 
  
P. Felizes os convidados para a Ceia 
do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. 
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 

  
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Ó Deus de misericórdia, que o 
Salvador do mundo hoje nascido, 
como nos fez nascer para a vida di-
vina, nos conceda também sua imor-
talidade. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. O Deus de infinita bondade, que, 
pela encarnação do seu Filho, expul-
sou as trevas do mundo e, com seu 
glorioso nascimento, transfigurou 
este dia santo, expulse dos vossos 
corações as trevas dos vícios e vos 
transfigure com a luz das virtudes. 
T. Amém. 
 
P. Aquele que anunciou aos pastores 
pelo Anjo a grande alegria do nasci-
mento do Salvador derrame em vos-
sos corações a sua alegria e vos tor-
ne mensageiros do Evangelho. 
T. Amém. 
 
P. Aquele que, pela encarnação de 
seu Filho, uniu a terra ao céu, vos 
conceda sua paz e seu amor, e vos 
torne participantes da Igreja celeste. 
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vos Deus todo podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T. Amém.  
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