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Dia de Natal
Ano B

Missa do Dia (com adaptações)
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Dia de Natal
(O Verbo fez-se carne)

1.ª Leit. – Is 9, 1-6;
Salmo – Sal 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13;
2.ª Leit. – Hebr 1, 1-6;
Evangelho – Lc 2, 1-20.

Se não há paz, alegria e felicidade para os homens de hoje é porque
lhes falta a humildade dos pastores para reconhecerem o Salvador. Chei-
os de preconceitos põem a sua esperança no poder, no dinheiro, no prazer
e na glória, como se essas coisas fossem o caminho da felicidade...

"A nossa esperança é ALGUÉM. A nossa esperança é Cristo... Ele
fez-Se Carne. Cristo, inserindo-se, plenamente, na natureza humana, quis
mudar o mundo para salvá-lo. E nós seremos seus discípulos na medida
em que a nossa esperança se confundir com a Sua, que era a de transfor-
mar o mundo" (Mauriac).

Na Missa da Noite, a Igreja apresentou-nos o seu Cristo - o Verbo
eterno, o dominador, porém, em carne, habitando entre nós, no meio do
Seu povo. E nós contemplámos a sua glória e a Sua humilhação, ao
mesmo tempo que, unidos aos anjos e a todos os homens, demos gra-
ças a Deus pela paz, que nos ofereceu em Cristo.

Agora a liturgia, inundada pela luz da nova aurora, que desponta
para o mundo, descreve-nos os efeitos do Nascimento do Salvador
para a humanidade de todos os tempos.

O Natal não é um acontecimento passado. Através da Igreja, o
mistério do Natal conserva toda a sua actualidade. N'Ela, todos os
homens são chamados a receber de Jesus a vida divina, "tornando-se
filhos no Filho único".
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,

que fizestes resplandecer este santíssimo dia
com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo,
concedei-nos que,
tendo conhecido na terra o mistério desta luz,
possamos gozar no Céu o esplendor da sua glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 9, 1-6)

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Todo o calçado ruidoso da guerra
e toda a veste manchada de sangue
serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
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Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13

Refrão: Hoje nasceu o nosso salvador,
Jesus Cristo, Senhor.
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Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém,
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores das florestas.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra:
julgará o mundo com justiça
e os povos com fidelidade.

Leitura da Epístola aos Hebreus (Heb 1,1-6)

Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos Profetas.
Nestes dias, que são os últimos,
falou-nos por seu Filho,
a quem fez herdeiro de todas as coisas
e pelo qual também criou o universo.
Sendo o Filho esplendor da sua glória
e imagem da sua substância,
tudo sustenta com a sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados,
sentou-Se à direita da Majestade no alto dos Céus
e ficou tanto acima dos Anjos
quanto mais sublime que o deles
é o nome que recebeu em herança.
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A qual dos Anjos, com efeito, disse Deus alguma vez:
“Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei?”
E ainda: “Eu serei para Ele um Pai
e Ele será para Mim um Filho”?
E de novo,
quando introduziu no mundo o seu Primogénito, disse:
“Adorem-n’O todos os Anjos de Deus”.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 1,38)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Anuncio-vos uma grande alegria:
Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor.

ou
Santo é o dia que nos trouxe a luz.

Vinde adorar o Senhor. Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 2,1-14)

Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto,
para ser recenseada toda a terra.
Este primeiro recenseamento efectuou-se
quando Quirino era governador da Síria.
Todos se foram recensear, cada um à sua cidade.
José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré,
à Judeia, à cidade de David, chamada Belém,
por ser da casa e da descendência de David,
a fim de se recensear com Maria, sua esposa,
que estava para ser mãe.
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Enquanto ali se encontravam,
chegou o dia de ela dar à luz
e teve o seu Filho primogénito.
Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos
e guardavam de noite os rebanhos.
O Anjo do Senhor aproximou-se deles
e a glória do Senhor cercou-os de luz;
e eles tiveram grande medo.
Disse-lhes o Anjo: “Não temais,
porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo:
nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador,
que é Cristo Senhor.
Isto vos servirá de sinal:
encontrareis um Menino recém-nascido,
envolto em panos e deitado numa manjedoura”.
Imediatamente juntou-se ao Anjo
uma multidão do exército celeste,
que louvava a Deus, dizendo:
“Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por Ele amados”.

Quando os Anjos se afastaram dos pastores
em direcção ao Céu,
começaram estes a dizer uns aos outros:
"Vamos a Belém,
para vermos o que aconteceu
e que o Senhor nos deu a conhecer".
Para lá se dirigiram apressadamente
e encontraram Maria e José
e o Menino deitado na manjedoura.
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Quando O viram,
começaram a contar
o que lhes tinham anunciado sobre aquele Menino.
E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.
Os pastores regressaram,
glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado.

Palavra da Salvação
ou

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 1,1-18)

No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus.
Tudo se fez por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida
e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam.
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João.
Veio como testemunha,
para dar testemunho da luz.
O Verbo era a luz verdadeira,
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Estava no mundo
e o mundo, que foi feito por Ele,
não O conheceu.
Veio para o que era seu
e os seus não O receberam.
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Mas, àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho d’Ele, exclamando:
“Era deste que eu dizia:
‘O que vem depois de mim passou à minha frente,
porque existia antes de mim’”.
Na verdade,
foi da sua plenitude
que todos nós recebemos graça sobre graça.
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A Deus, nunca ninguém O viu.
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,
é que O deu a conhecer.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
"A graça de Deus manifestou-se trazendo salvação para to-

dos os homens!" Esta palavra da segunda leitura exprime o sentido da
festa de hoje.

Vinde, caríssimos, aproximemo-nos do Presépio! Para nossa sur-
presa, encontraremos, envolto em faixas, reclinado na manjedoura,
Aquele que é a Graça de Deus feita carne, feita gente, feita um de nós!
Que Mistério tão grande e tão doce!

Andávamos perdidos, como tantos ainda hoje – cada vez mais,
ainda hoje! Não tínhamos um sentido para a vida; estávamos presos
pelas nossas paixões, escravos dos nossos desejos desencontrados,
entregues aos nossos próprios pensamentos, que levam ao nada. Orgu-
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lhosos, seguíamos, cada um de nós, as suas próprias ideias. Como os
pagãos de hoje, pensávamos que éramos livres por fazermos o que
queríamos e seguir a nossa ténue e obscura luz... E, no entanto, éramos
escravos de nós mesmos e de um mundo cego e perverso. Não sabía-
mos o que fazer com a vida, com a dor, com os nossos instintos e
tendências, com as feridas da existência; não compreendíamos o senti-
do do nosso caminho, não conseguíamos vislumbrar a estrada para a
verdadeira felicidade e a verdadeira paz. O homem sozinho não conse-
gue vencer, não consegue superar-se, não consegue libertar-se... A nossa
vida parecia, como a dos pagãos de hoje, uma fiada de futilidades vazi-
as de verdadeira alegria e o nosso destino seria a morte, vazia e sem
sentido. Ainda hoje, tantos pagãos, nossos amigos e familiares, nossos
distantes e nossos próximos, vivem assim! Ainda hoje, há tantas lâmpa-
das na nossa cidade e tão pouca luz!

Mas, para nós, neste dia mil vezes abençoado, "a graça de Deus
se manifestou"! Nós vimos a Luz, Aquela que é capaz de iluminar a
nossa existência! Jesus - eis o mais doce dos nomes; eis o nome dessa
Graça bendita! Vinde, vinde contemplá-lo! Ele veio para nossa salva-
ção! Veio para nos arrancar de nós mesmos, do nosso horizonte fecha-
do e estreito; veio para abrir o nosso pensamento, o nosso sentimento, a
nossa vida, abri-los à dimensão do coração de Deus, fazendo-nos feli-
zes e verdadeiramente humanos! Não seremos nós mesmos, não sere-
mos realizados, não seremos livres, a não ser abrindo-nos a Ele! Aco-
lhamos a graça e vivamos uma vida nova: "Ela nos ensina a abando-
nar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo,
com equilíbrio, justiça e piedade!" Ele veio, irmãos, porque, sozi-
nhos, não conseguimos encontrar a verdade de nossa vida...

Caríssimos, cada vez mais o mundo cai nas trevas, no paganismo,
na cegueira. Tocamos, mais que nunca, a descristianização, a dissolu-
ção da família, a propagação do mal, a desmoralização de toda a moral,
de toda a dignidade, de todo o valor verdadeiro, a difusão de um pensa-
mento anti-cristão e contrário aos santos ensinamentos da Igreja de
Cristo. Neste Dia Santíssimo, quantos não sabem que existe uma espe-
rança, um sentido, uma mão de Deus estendida para toda a humanida-
de. Quantos, dizendo-se ainda cristãos, vivem no pecado, aplaudem o
que é condenável pela santa Palavra de Deus, o que é vil aos olhos do
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Senhor; quantos, que se dizem cristãos e pensam e sentem e vivem
como o mundo! Eis que a Graça de Deus, hoje nascida do ventre da
Sempre Virgem, convida-nos à conversão, convida-nos a uma séria
mudança do modo de viver. Não seremos cegos, se vivermos na sua
luz; não seremos perdidos, se seguirmos os seus passos; não viveremos
na morte, se nos abrirmos para a sua vida!

Santo Agostinho, nos seus Sermões, diz-nos: "Desperta, ó homem,
porque por ti Deus se fez homem! Desperta, tu que dormes, levanta-
te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá! Por tua causa,
repito, Deus se fez homem. Estarias morto para sempre, se ele não
tivesse nascido no tempo. Jamais te livrarias da carne do pecado, se
Ele não tivesse assumido uma  carne semelhante à do pecado. Esta-
rias condenado a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericór-
dia. Não voltarias à vida, se ele não tivesse vindo ao encontro da
tua morte. Terias perecido, se ele não te socorresse. Estarias perdi-
do, se ele não viesse salvar-te". Caríssimos, tomemos consciência de
tão grande graça! No Menino que repousa no presépio foi-nos dada a
força para sair do sono miserável de uma vida medíocre e vazia, de uma
existência morna. Desperta, ó cristão, porque hoje brilhou para ti a luz!
Por ti, o Filho eterno fez-se um de ti! Até onde Deus está disposto a
mostrar-te o seu amor, a tirar-te da tua vida vazia! "Aquele que deu
forma a todas as coisas recebe a forma de escravo; Aquele que era
Deus é gerado na carne; eis que ele é envolvido em panos, Aquele
que era adorado no firmamento; e eis que repousa numa manjedou-
ra Aquele que reinava no céu" (Missal Gótico, Missa do Natal). Desper-
temos, caríssimos! Que a nossa alegria deste Dia, que a paz que inunda o
nosso coração transborde numa vida mais comprometida com Cristo Je-
sus! Que a nossa existência seja realmente conforme a santidade e a
liberdade daquele que hoje nasceu da Virgem Santíssima! "Porque nas-
ceu para nós um menino, foi-nos dado um filho; ele traz nos ombros
a marca da realeza; o nome que lhe foi dado é: Conselheiro admirá-
vel, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz". A ele a
glória, pelos séculos dos séculos. Amém.

Pres. – Creio em um só Deus!

Às palavras E encarnou todos se ajoelham
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Se se usa o Evangelho de João (O verbo fez-se carne)

"Um Menino nasceu para nós: um filho nos foi dado! O po-
der repousa nos seus ombros. Ele será chamado 'Mensageiro do
Conselho de Deus'" (Is 9,6).

 Na noite de ontem, na madrugada de hoje, contemplamos como
Igreja um mistério inaudito: um Menino nos nasceu, pobre e frágil de
uma Virgem Mãe. Quantos vieram a esta igreja foram inundados pela
paz desse Menino, descido do céu no meio da noite. Agora, passada a
noite, vencida a aurora, aproximemo-nos, inclinemo-nos para ver me-
lhor: Quem é Aquele que repousa nos braços da Virgem Maria?

Ele é o prometido aos nossos pais, Ele é o anunciado pelos profe-
tas, Ele é o esperado por Israel: "Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas; nestes dias,
que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem cons-
tituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o uni-
verso". Este Menino não é simplesmente humano, não é uma pessoa
qualquer: por Ele o Pai criou o universo! Escutai: "Ele é o esplendor
da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo
com o poder de sua palavra. Ele foi sentou-se à direita da majes-
tade divina, nas alturas". Só a Ele o Pai diz: "Tu és o meu Filho, eu
hoje te gerei!" Caríssimos, Ele, esse Menino, não é um mensageiro de
Deus, não é um portador qualquer: Ele é a própria Palavra de Deus;
aquela pela qual o Pai criou tudo. Escutai, cheios de admiração: "No
princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra
era Deus. No princípio estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e
sem ela nada se fez de tudo que foi feito". Compreendei, sem som-
bra de dúvidas, sem rastro de hesitação: esse Menino é Deus! Essa
Palavra, esse Filho, esse Menino é a fonte de toda a vida do mundo,é a
fonte da nossa vida e o único que pode saciar o nosso coração. Ouvi
ainda: é sobre a Palavra! "Nela estava a vida, e a vida era a luz dos
homens!" Ela, a Palavra, o Verbo, veio para nos iluminar, veio assumir
a nossa vida humana para nos encher da sua vida divina; Ele tomou o
que é nosso – fraqueza, mortalidade, fragilidade – para nos dar o que é
seu – força, imortalidade, vigor! Ele veio para encher a nossa vida de
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graça e de verdade, num mundo que nos ameaça com tantas desgraças
e com uma vida ilusória e mentirosa...

Pois, que sejas bem-vindo, Santo Menino! Que sejas bem-nasci-
do, ó Santo Emanuel, Deus-conosco! Pensando em ti, repetimos com
unção as palavras do profeta Isaías: "Como são belos andando sobre
os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anun-
cia o bem e prega a salvação e diz a Sião, diz à Igreja: 'Reina o teu
Deus'! O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as
nações; todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem
do nosso Deus".

Mas, caríssimos, neste dia de tanta luz e paz, a mesma Palavra de
Deus que nos enche de doçura traz uma nota de treva, traz já uma
ponta de cruz. Ouvi com cuidado e sábio realismo: "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 acolhe-
ram!" É quase inacreditável, mas ainda hoje – e sobretudo hoje! –
estas palavras são tristemente verdadeiras! O mundo não acolheu Aquele
que nasceu para nós; o mundo continua envolto em trevas. O mundo
não o acolheu – que dura e cruel realidade! O mundo perseguiu-O por
Herodes, exilou-O na fuga para o Egito, o mundo contestou-O nos
escribas e fariseus, o mundo julgou-O e condenou-O como blasfemo
em Caifás, como louco em Herodes Antipas, o mundo lavou as mãos
ante ele e crucificou-O em Pilatos! O mundo ainda hoje cospe n’Ele
com o aborto e o desprezo pela vida humana, o mundo flagela-O com o
consumismo e a impiedade, o mundo crucifica-O com a imoralidade e a
destruição da família... Que Mistério de piedade: Deus veio a nós, nas-
ceu para nós! Que Mistério de iniquidade: o mundo rejeitou-O, o mundo
desprezou-O, o mundo renegou-O, o mundo transformou o seu Natal
numa festa de consumo desprezível!

Mas, nós, cristãos, temos a graça de O acolher, de contemplá-l’O,
de n’Ele crer, de ouvir a Sua Palavra e comungar com imensa alegria e
gratidão o Seu Corpo e Sangue nascido, morto e ressuscitado por nós!
É verdade que o mundo não O acolheu, mas, ouçamos de novo: "A
todos os que O receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem
filhos de Deus isto é, aos que acreditam no Seu nome, pois estes



— 130 —

não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vonta-
de do homem, mas de Deus mesmo!" São para nós estas palavras!
Por que n’Ele cremos, porque O acolhemos, nascemos nas águas do
Batismo, recebemos o Seu Espírito Santo e tornamo-nos filhos de Deus,
filhos n’Ele, o Filho unigénito!

Como é grande, por causa d’Ele, a nossa dignidade; como é gran-
de a nossa esperança, como é grande a nossa responsabilidade! Não
reneguemos com o nosso modo de viver a realidade tão grande que nos
foi dada! E, como por nós mesmos, nada podemos, a não ser sermos
infiéis, terminemos esta meditação com a oração da segunda Missa da
Solenidade de hoje, a Missa que a Igreja celebrou na Aurora, quando o
céu começava a clarear: "Ó Deus onipotente, agora que a nova luz
do vosso Verbo encarnado invade o nosso coração, fazei que ma-
nifestemos em ações o que brilha pela fé em nossas mentes!" Pedi-
mos por Aquele que, nascido eternamente do vosso seio como Deus,
hoje nasceu, humano, da Virgem Maria, como o sol nasce da aurora.
Ele, que é Deus convosco pelos séculos dos séculos. Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Neste dia de festa,
contemplemos o Menino que nasceu
e apresentemos-Lhe as nossas orações,
dizendo com alegria:

«Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos».

1. Pelo Papa Bento XVI, pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis,
para que contemplem no Menino de Belém
aquele que fez de nós filhos de Deus,
oremos, irmãos.

2. Pelos que vivem sem fé e sem esperança,
para que sintam a paz anunciada
e vejam a salvação do nosso Deus,
oremos, irmãos.
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3. Pelas crianças que perderam os seus pais,
para que encontrem a seu lado quem as ame
e lhes fale do Menino e do Natal,
oremos, irmãos.

4. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos,
para que reconheçam em Jesus o Salvador
e O adorem como verdadeiro Deus,
oremos, irmãos.

5. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial,
para que sejam mensageiras de Jesus Menino,
que nasceu de Maria, a Virgem Mãe,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus,
que fostes enviado ao mundo
para lhe trazer a luz do Céu,
acolhei as nossas súplicas
pelos homens de quem Vos fizestes irmão.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – 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 Oblatas
Pres. – Sejam as nossas oferendas, Senhor,

dignas do mistério do Natal que hoje celebramos;
e assim como o vosso Filho feito homem
Se manifestou como Deus,
também estes frutos da terra
nos tornem participantes dos dons divinos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
mas principalmente neste dia:
porque hoje se realiza a promessa
que tínheis feito ao vosso povo, através dos profetas;
hoje, o povo que caminhava nas trevas
viu uma grande luz;
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hoje, o vosso povo está cheio de graça,
com o nascimento deste menino,
homem como nós, que veio partilhar a nossa vida,
para nós partilharmos a d'Ele;
hoje, o vosso povo viu a grandeza
do vosso amor para connosco,
revelado no rosto desta criança;
hoje, o vosso povo viu a força da vossa Aliança,
nesta criança que nos vem salvar.
É por isso que, com o povo dos baptizados,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
em que a Imaculada Virgem Maria
deu à luz o Salvador do mundo,
humildemente Vos suplicamos:

Santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,

que nos mandou celebrar estes mistérios.
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Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.



— 135 —

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus e nossa Mãe,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha 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 ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado
que nos impedem de descobrirmos
a estrela do Presépio.
Que ela seja a luz
para os caminhos incertos da nossa vida.
Deste modo, aguardaremos, em jubilosa esperança,
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Palavra de Paz, vinda ao nosso mundo,
fazei nascer em nós as palavras que acalmam,
e os gestos que reconciliam.
Que com a humildade do Presépio,
nós sejamos mensageiros do Vosso amor,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Ao celebrarmos com santa alegria

o nascimento do vosso Filho,
nós Vos pedimos, Senhor, a graça
de conhecer este mistério com fé viva
e de o viver com ardente caridade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus de bondade infinita,
que dissipou as trevas do mundo
com a encarnação do Seu Filho Unigénito,
e fez resplandecer este santo dia
com o Seu nascimento glorioso,
afaste de vós as trevas do pecado
e ilumine os vossos corações
com a luz da Sua graça.

R.: Amén.



— 138 —

Pres. – Deus, que enviou os Anjos
para anunciarem aos pastores
a grande alegria do nascimento do Salvador,
encha de alegria os vossos corações
e vos faça mensageiros do Seu Evangelho.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela encarnação do Seu Filho
reconciliou consigo a humanidade,
vos conceda o dom da Sua paz e do seu amor
e vos torne um dia
participantes da Igreja celeste.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

... e é Natal!...
É Natal se as pessoas são muito mais amigas!
É Natal, se as famílias se tornam mais unidas!
É Natal, se os abraços e votos falam ao coração,

e nos fazem cantar: A todos, Feliz Natal!...

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.

Segue-se o Beijar do Menino
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2.  Alegria, paz e bem, para os homens cá na terra!
Alegria, paz e bem, que esta noite, é Natal!

3.  Alegria, paz e bem, para os homens cá na terra!
Alegria, paz e bem, Jesus nasce em Belém!

Noite Feliz
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
Dorme em paz, ó Jesus 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
E a nós todos salvar

3. Noite feliz, noite feliz
Eis que no ar vem cantar
Aos pastores, seus anjos no céu
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus Salvador
De Jesus Salvador




