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ANO NACIONAL DO LAICATO

A PALAVRA SE ENCARNOU E HABITOU ENTRE NÓS

01. AMBIENTAÇÃO
- Enquanto o refrão “É Natal! É Natal! É Natal!
Nasceu o Salvador! Vamos irmãos, é Natal do
Senhor!” é cantado repetidas vezes, alguém 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 fez a terra e os céus.

02. CANTO
Cristãos, vinde todos... nº 178
(Faz a procissão de entrada como de costume.)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs. O
Verbo se encarnou e habitou entre nós!
Com toda alegria e gratidão por este grande
presente recebido, saudemos ao nosso
Deus, que nos visitou: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. Que a paz e a alegria anunciadas e
cantadas pelos anjos dos céus na noite de
natal estejam com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje é dia de paz, alegria e
reconciliação. Perdoemo-nos mutuamente
e acolhamos a misericórdia de Deus que
se manifesta na encarnação do seu Filho
Jesus. Hoje o contemplamos no presépio.
Senhor, se tua voz... nº 1.157
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados, e nos



conduza, pelo natal do vosso Filho, à glória
da  vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. “Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens e mulheres de boa vontade”.
Unindo-nos aos coros dos anjos e dos
santos, cantemos o nosso louvor a Deus.
Expressemos nossa alegria nesta festa de
Natal.
Glória a Deus nos altos céus!... nº 256

06. ORAÇÃO
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!

07. DEUS NOS FALA
Enquanto se canta o refrão, pessoas com as cores
dos continentes e velas de vários pontos da
Igreja entram e se dirigem à Mesa da Palavra.
Ficam até depois do Evangelho. O Leitor se
levanta para a 1ª Leitura.
Refrão: A luz resplandeceu  em plena
escuridão. Jamais irão as trevas, vencer
o seu clarão.

PRIMEIRA LEITURA:  Is 52, 7-10

L.1 Leitura do Livro do Profeta de
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.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Deus se revelou de forma progressiva à
humanidade. Falou muitas vezes e de muitas
maneiras aos patriarcas e profetas. Também
nós usamos de muitos modos para
comunicar o que pensamos e sentimos: uma
palavra, um sorriso, um olhar, um carinho,
um aperto de mão, um presente, um gesto.
Tudo isso manifesta o nosso amor, o nosso
afeto pela outra pessoa.
- A segunda leitura ensina que Deus usou
de muitas maneiras para revelar aos seres
humanos que os amava: através da criação,
das forças da natureza, da sua voz aos
profetas. Mas, a maior de todas as
revelações foi a encarnação do “Verbo”. O
que significa isso? “Verbo” quer dizer
“Palavra” e a palavra serve para comunicar
alguma coisa aos outros. João nos revela
que o Filho de Deus é a Palavra do Pai. O
Pai não tem língua para falar como nós.
Como pode, então, dizer à humanidade que
a ama? Eis que envia a ela a sua Palavra:
Jesus.
- “A Palavra de Deus se fez carne e habitou
entre nós”. Ao tornar-se humano, Jesus
revelou o Pai. Disse-nos quem era o Pai e
qual o seu projeto. Também disse ao Pai
quem nós somos. Assim, para conhecer o
Pai é suficiente contemplar Cristo. Observar
o que Ele faz, diz e ensina. Como se
comporta, ama, o que recrimina e a quem
defende. O que Jesus fala e faz, é Deus
quem o fala e faz. Quando Jesus chama os
pecadores, é Deus que os chama. Quando



Jesus censura os hipócritas, é Deus que os
julga. Quando Jesus funda uma comunidade
fraterna, é Deus que está presente nela. E
quando morre por amor fiel até o fim, é
Deus que manifesta seu amor fiel por nós.
- A partir da encarnação, Deus pode ser
visto, encontrado, ouvido, tocado com as
mãos na pessoa de Jesus. Em Jesus, o Pai
permanece de boa vontade na companhia
dos homens.
- Na 1ª leitura o profeta descreve a alegria
do retorno dos exilados a Jerusalém após a
escravidão na Babilônia. Esta é a imagem
da alegria de todos os povos que
celebrariam o começo de um mundo novo
inaugurado com a vinda do Messias. Esta
libertação é o que celebramos hoje no Natal
do Senhor.
- Embora tenham se passado muitos anos,
essa luz ainda não foi recebida de forma
pacífica no mundo. A libertação plena
continua em gestação. A luta áspera entre a
Luz vinda do céu e as trevas do mundo,
continua presente. Se o Pai ama tanto os
seus filhos e filhas, por que eles não se amam
entre si? Por que se matam uns aos outros?
Por que se odeiam? À medida que formos
novos em Cristo, também nossa vida e
história serão uma palavra de Deus para os
irmãos e irmãs. Mostraremos ao mundo o
verdadeiro rosto de Deus: um rosto de amor,
de paz e de ternura como Aquele que
contemplamos hoje no presépio.

09. 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... (pg. 09 do Livro de
Canto).

10. 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:
Todos: Vosso Natal traga a paz para
todos.
L.1 Jesus, o vosso nascimento encheu o
mundo de alegria. Alegrai o nosso coração
com a graça da vossa visita. Rezemos.
L.2 Jesus, o vosso nascimento revelou a
fidelidade de Deus às suas promessas.
Ajudai-nos a cumprir com fidelidade as
promessas do nosso batismo. Rezemos.
L.1 Jesus, o vosso nascimento foi anunciado
por primeiro aos pobres e humildes.
Confortai os pobres, fortalecei os fracos,
auxiliai os que padecem e animai os
desesperançados. Rezemos.
L.2 Jesus, viestes para trazer a paz aos
homens e mulheres. Fazei-nos amar a paz e
trabalhar por ela, a partir de nossas famílias
e comunidades. Rezemos.
L.1 Jesus, na vida dos Santos celebramos
o Mistério Pascal. Que os devotos de São
Benedito em São Mateus e os de São João
Evangelista em Pinheiros nestes dias de festa
se empenhem na construção do Reino.
Rezemos.
(Outras preces da comunidade.)
D. Acolhei senhor Jesus nossos pedidos.
Que sejam apresentados ao Pai. Que sua
entrada no mundo seja para nós motivo de
alegria e força no testemunho de um mundo
mais justo e fraterno. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS  DONS
C.  “Nasceu para nós um menino, um filho
nos foi dado”. Com estas palavras o profeta
Isaías anunciou a chegada do Salvador.
Apresentemos as criancinhas de nossa
comunidade, para que sejam um dom de
Deus para o mundo e para a Igreja, a
exemplo de Jesus (As mães levam seus
filhinhos à frente do Altar e fazem uma oração
enquanto se canta).
Apresentemos também nossas ofertas e
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dízimo enquanto cantamos.
Inovamos Senhor nosso lar... nº 482

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
C. A Luz brilhou em nossa escuridão! A
Palavra do Pai renovou a criação!
Saudemos com alegria o Deus-Menino que
veio plantar sua tenda no meio de nós.
Louvemos em Jesus a ternura do Pai que
nos alcançou!
Refrão: Louvai, louvai, louvai ao
Criador; cantai, cantai, cantai a Deus
que é nosso Pai!
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”. Nele nos dais à certeza de
que a noite corre para a aurora, e 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!
C. 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!
Abençoai as Igrejas em festa. Abençoai
vossos servidores,  que em Cristo
descobrem a vossa misericórdia. Vem em
socorro dos doentes, dos excluídos, e de
todos aqueles que se recomendaram às
nossas orações.
Refrão: Jesus Cristo, ontem, hoje e
sempre, ontem, hoje e sempre: Aleluia!
D. Recebei ó Deus santo, o louvor e a
adoração deste povo, que celebra o Natal
de Jesus. Recebei também nossa prece
maior que a Vós dirigimos: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Jesus é o Príncipe da Paz! Celebrar o
seu nascimento é acreditar na força da paz.
Esta é festa da reconciliação universal.
Saudemo-nos uns aos outros, vencendo
todo tipo de resistência, de egoísmo, de
mágoa e divisão.
Cristo, quero ser instrumento... nº 540

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus de misericórdia, que o
Salvador do mundo hoje nascido, como
nos fez nascer para a vida divina, nos
conceda também sua imortalidade. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

15. AVISOS
- Sugestão: dia 28/12 fazer uma bonita
Adoração por ocasião do encerramento do
ano civil.
- Próximo domingo, dia da Sagrada Família.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
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.

17. CANTO
A gente passa o ano... nº 747


