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SANTAS MISSÕES POPULARES

GLÓRIA A DEUS! PAZ NA TERRA!

Distribuir velas para todos.

01. LUCERNÁRIO
(As luzes da igreja estejam apagadas. As velas da
coroa do Advento continuam na igreja depois do
4º Domingo do Advento. Antes deste lucernário,
acender as quatro velas. Neste momento, no meio
da igreja, uma jovem vestida de branco ou ama-
relo, acende o círio dizendo, bem empolgada):
Jovem: Hoje nasceu para nós o Salvador
do mundo. Brilhou em nossa noite a clarida-
de da verdadeira LUZ!
(Em silêncio, acende as velas de quem está perto
e dirige-se à coroa do Advento e coloca no meio
das quatro velas já acesas, enquanto o ambiente
vai se iluminando com as velas do povo. À luz da
velas uma pessoa canta os versos da proclama-
ção do Natal, conforme letra abaixo, semelhante

à proclamação da Páscoa e com a mesma melo-
dia)
Solo: Ouçamos um canto novo tomando
conta da terra: "Glória a Deus e Paz ao
povo, ódio ao ódio, guerra à guerra!
- Miséria, mentira e morte não vão nos fa-
zer parar. Ó venham, cantemos forte, inda
é tempo de louvar!
Solo: O Senhor esteja convosco!
Todos: (erguendo as velas): Ele está no
meio de nós!
Solo: Os corações para o alto!
Todos: A Deus ressoe nossa voz.
Solo: Ó noite silenciosa! O desejado che-
gou! A promessa foi cumprida: tempo de
espera acabou!
Solo: Bendito seja o Cristo Senhor, hoje
nascido nosso Salvador. Todos: Bendito
seja o Cristo Senhor, hoje nascido nos-
so Salvador (erguendo as velas).
Solo: Ó noite silenciosa! Chegou o
Emanuel! O clamor foi atendido, choveu
justiça do céu! Bendito seja...
Solo: Ó noite silenciosa! A sede foi sacia-
da! O esposo está à porta! Encontra a sua
amada! Bendito seja...
Solo: Ó noite silenciosa! Chegou o dia es-
perado! Brotou a antiga raiz, sinal do céu
nos foi dado! Bendito seja...



Solo: Ó noite silenciosa! Deus enviou o seu
Filho! Nasceu o Sol do Oriente, a luz espa-
lha o seu brilho! Bendito seja...
Solo: A Vós, ó Pai, nesta noite, os servos
cantam louvor. Tornados filhos no Filho, no
Espírito de Amor. Bendito seja...
(acendem-se todas as luzes. O povo apaga as
velas. Sem comentar nada, a equipe de cantos
convida ao canto de entrada)

02. CANTO
Natal é vida que nasce... nº 194

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo.
Todos: Amém.
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Nesta noite do nascimento do Salvador,
coloquemo-nos diante Dele pedindo per-
dão (instantes de silêncio).
D. Senhor, Rei da Paz, tende piedade de
nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, Luz nas Trevas, tende piedade
de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, imagem da pessoa nova, tende
piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

05. ANÚNCIO DO NATAL
D. Cumpriu-se o tempo. A celebração do
advento encerra-se para nós. Ouçamos a
proclamação do grande acontecimento:
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 Altíssimo fez resplan-
decer o arco-íris, sinal de aliança e de paz;
vinte e um séculos depois do nascimento
de Abraão, nosso pai na fé; treze séculos
depois da saída de Israel do Egito sob a
guia de Moisés; cerca de mil anos depois
da unção de Davi como rei de Israel; na
septuagésima quinta semana da profecia de
Daniel; na nonagésima quarta Olimpíada de
Atenas; no ano 752 da fundação de Roma;
no ano 538 do edito de Ciro autorizando a
volta do exílio e a reconstrução de Jerusa-
lém; no quadragésimo segundo ano do im-
pério de Cesar 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 vin-
da, foi concebido por obra do Espírito Santo
e se fez homem; transcorridos nove meses
nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá.
Eis o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo a natureza humana. Venham, ado-
remos o Salvador. Ele é Emanuel, Deus
Conosco! Cantemos esta alegria!

06. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nos altos céus! Paz na ter-
ra... nº 256

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fizestes brilhar nesta noite
santa a claridade de Jesus Cristo, Luz
do Mundo. Daí a todos a graça de par-
ticipar da sua vida, do mesmo modo que
Ele veio participar da nossa condição
humana. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

08. DEUS NOS FALA
(O leitor da primeira leitura entra com o
Lecionário, com duas pessoas com velas ao lado.



Refrão: A Palavra de Deus é luz, que
nos guia na escuridão: é semente de paz,
de justiça e perdão! (repetir até o Lecionário
chegar ao ambão. Quem entrou com as velas
fica ao lado de quem vai ler, até o Evangelho).

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, Aleluia, Aleluia.
Solo: Eu vos trago a boa nova de uma gran-
de alegria: é que hoje vos nasceu o Salva-
dor, Cristo, o Senhor.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
(depois da proclamação do Evangelho, duas cri-
anças entram com a imagem do menino Jesus. À
frente, outra criança com a faixa: "A Palavra se
fez Carne e habitou entre nós". Colocam a ima-
gem e a faixa num lugar preparado perto da
Coroa do Advento e o Círio)
Vinde cristãos, vinde à porfia... nº 1.177

09. PARTILHANDO A PALAVRA
Desde tempos antigos, o povo de Israel
esperava pelo dia em que nasceria para ele
o rei prometido. Era aquele que, finalmen-
te, faria valer os interesses de Deus cuidan-
do do bem-estar do povo. Ele lhes daria a
paz e segurança, fazendo justiça. O povo

guardou essa esperança: "Quando é que
Deus virá nos visitar? Quando nascerá a luz
desse dia?" Eles tinham certeza de que Deus
não faltaria com a palavra. Na noite em que
Jesus nasceu, porém, nada de extraordiná-
rio aconteceu. Ele nasceu na pobreza, no
mais absoluto escondimento. Mas, Ele é a
luz que brilha na escuridão. Como pode uma
luz tão forte ficar escondida? Retomando
as palavras da profecia, Lucas apresenta o
nascimento do Filho de Deus envolto em
luz. Mas não é no estábulo onde nasceu
Jesus que a luz aparece, e sim no meio dos
pastores, no campo. São eles que recebem
o comunicado celeste: "nasceu para vós hoje
o Salvador".
A Boa Nova é para os pobres e para todo
o povo. Os pastores representam os que
acreditam nas promessas de Deus. Eles re-
cebem a notícia e logo se põem a caminho
da aldeia para verem Jesus. Querem visitar
Aquele que veio nos visitar. Encontraram a
luz no brilho do olhar Daquela frágil crian-
ça. E saíram iluminados, cantando e con-
tando o que viveram naquela noite. Agora
já sabem que a história dos enfraquecidos
começa a ser outra. Sim, eles viram uma
grande luz!
Para ver a grande luz que é Jesus, temos de
nos deitar no chão do estábulo e contem-
plar as estrelas, olhar para o lado e, vendo
a frágil criança que dorme na pobre manje-
doura, nos silenciar com reverência e ado-
ração, acreditando: Deus está aqui. Ele se
fez pobre e pequeno como nós.
A casa dos pobres é a casa de Deus. Será
que já o encontramos?

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Nesta noite luminosa rezemos confian-
tes. (Credo Niceno-Constantinopolitano, pági-
na 09 do livro de cantos da diocese).
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11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Unidos ao Filho de Deus e nosso ir-
mão, invoquemos o Pai.
L.1 Senhor, Jesus nasceu no meio de nós
para nos devolver a dignidade de sermos
vossos filhos. Que este nascimento não nos
deixe desanimar na missão. Cantemos
Todos (cantando): Vossa Igreja eleva
um clamor / Escutai nossa prece Se-
nhor!
L.2 Senhor, Jesus veio nos trazer a Vossa
sabedoria infinita. Concedei àqueles que
iniciarão o mandato de prefeitos e verea-
dores que governem com sabedoria e jus-
tiça. Cantemos.
L.1 Jesus, nascendo entre nós, resgatou-
-nos para a liberdade eterna. Tirai de nos-
so meio toda a maldade e fazei que nossa
comunidade saiba praticar o bem. Cante-
mos.
L.2 Jesus enfrentou o desconforto de nas-
cer numa gruta. Ensinai-nos a ser resisten-
tes para que a vida seja respeitada e trans-
formada num canto de alegria. Cantemos.
D. Ó Senhor, com a luz do Vosso Espírito
ajudai-nos a descobrir em Cristo a Vossa
face humana e a Vossa verdadeira face di-
vina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Cristo Jesus, que nasce pobre em
Belém, está entre nós na Palavra que par-
tilhamos. Como Maria e os pastores, re-
conheçamos e adoremos nosso Senhor.
Inovamos Senhor nosso lar... nº 482

13. PAI NOSSO
(Chamar as crianças para ficarem de mãos da-
das ao redor do altar. Só descerão no abraço
da paz).

D. Confiantes, rezemos a oração que o Se-
nhor nos ensinou. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Que a luz do Príncipe da Paz brilhe so-
bre os seus discípulos e discípulas, de todas
as confissões e Igrejas, de todos os cantos
da terra. Que sejamos todos promotores da
paz e testemunhas da não-violência.
Saudemo-nos. (as crianças descem do altar e
levam o abraço da paz para a assembleia).
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus da vida, celebramos com ale-
gria esta santa vigília de Natal. A luz que
recebemos nesta noite transfigure nos-
so dia-a-dia. Que participemos plena-
mente da divindade Daquele que assu-
miu nossa humanidade, o Cristo, nosso
Senhor, bendito para sempre. Amém.

16. AVISOS
- Que horas vamos celebrar amanhã? E no
dia 1º de janeiro?

17. CANTO
Noite Feliz... n° 754 (durante o canto as cri-
anças levam o menino Jesus para o presépio.
Depois, bênção e despedida)

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor que hoje se manifestou ao seu
povo na humilde criança de Belém nos aben-
çoe: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.


