
RITOS INICIAIS

NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
MISSA DO DIA

A. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! 
Abençoado Natal para todos! Nosso 
coração exulta pela luz que iluminou 
a noite da humanidade! O Verbo de 
Deus veio habitar no meio de nós 
e tudo se transformou! Deixemos 
ressoar em nós a proclamação dos 
anjos: “Na cidade de Davi nasceu 
par vós um Salvador, que é Cristo, o 
Senhor!” Iniciemos nosso encontro, 
com alegria.

1. CANTO DE ENTRADA [Hin. ABC Litúrgico, p.19]

Aleluia, aleluia, / glória a Deus nos altos céus, / e, na 
terra, paz aos homens, / bem amados filhos seus! 
1. Da flor plantada na terra, / Nasceu um fruto divino, / 

Um filho foi concebido, / o céu nos deu um menino. 
2. O “Sim” da Virgem Maria / gerou a luz da esperança. 

/ E Deus o mundo recria / na força de uma criança. 
3. Alegres como os pastores, / cantemos graças a Deus. 

/ Seu Filho vem como pobre / unir a terra e os céus.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, 
nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e nos 
reconcilia com o Pai por meio da sua vida doada desde a 
encarnação, abramos o nosso espírito ao arrependimento 
para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa 
do Senhor. (pausa).

1. Pelos pecados, erros passados; / por divisões na tua 
Igreja, ó Jesus!

Senhor, piedade! Senhor, piedade! / Senhor, piedade, 
piedade de nós!
2. Quem não te aceita, quem te rejeita, / pode não crer 

por ver cristãos que vivem mal!
Cristo, piedade!...
3. Hoje se a vida é tão ferida, / deve-se à culpa, 

indiferença dos cristãos!
Senhor, piedade!...

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

4. HINO DE LOUVOR
Glória, glória! Anjos no céu / cantam todos seu amor! 
/ E na terra, homens de paz: / “Deus merece o louvor!”
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / 

damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós de 

Deus Cordeiro santo, / nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai / como nosso intercessor, 

/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 

com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que admiravelmente criastes 
o ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua 
dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, 
que se dignou assumir a nossa humanidade. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. “A Palavra se fez carne e habitou 
entre nós!” Deus assumiu nossa 
história em seu Filho, que se tornou 
um de nós. Ouçamos, com alegria, 
a Palavra de Deus!

6. PRIMEIRA 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  
prega a salvação e diz a Sião: "Reina teu Deus!" Ouve-se 
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a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes 
de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o 
Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo 
tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou seu 
povo e resgatou Jerusalém. 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.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 97(98).
Os confins do universo contemplaram
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 / 
alcançaram-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	contemplaram	/	a	salvação	do	
nosso Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
/ 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!

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 1,1-6)

Leitura da Carta aos Hebreus.
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 ele 
constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também 
ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a 
expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder 
de sua palavra. Tendo 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.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO [H. ABC. L., p.288]

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Eis que um santo dia resplandece. / Nações, vinde adorar!

10. EVANGELHO (Jo 1,1-18)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. No princípio era a Palavra e a Palavra 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 trevas, e as trevas não 
conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por 
Deus; seu nome era João. Ele veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, para que todos chegassem 
à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar 

testemunho da luz: daquele que 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 tomarem 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 mesmo. E a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória 
que recebe do Pai. como Filho unigênito, cheio de graça 
e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: "Este 
é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim 
passou à minha frente, porque ele existia antes de mim". 
De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. 
Pois por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a 
verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, 
ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, que está 
na intimidade do Pai, ele no-la deu a conhecer.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Ao Pai, que em Jesus manifestou sua glória e seu amor 
por nós, encarnando-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 realidade que nos cerca:
L. 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!
L. Olhai com bondade a todos os pobres e excluídos, para 
que encontrem em nossos lares e corações, espaços de 
acolhida, nós vos pedimos, Senhor:
T. Ouvi-nos, Senhor!
L. Ajudai, Senhor, nosso mundo a ser mais humano e 
fraterno, especialmente com os pequenos, transformando 
nossa realidade a partir do encontro com vossa luz, nós 
vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor!

(Preces da comunidade)

S. Ó Pai, sois rico em amor e misericórdia; nós vos damos 
graças, pois estais presente no meio de nós! Ouvi as 
preces de vossos filhos adotivos, e não cesseis de cumulá-
los de graças e bênçãos, como fizestes ao enviar vosso 
Filho ao mundo, Jesus Cristo, que convosco vive e reina, 
na unidade do Espírito Santo. 
T. Amém.



S. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. 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: 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do 
vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o 
cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando 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!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente 
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com 
o papa Francisco, com o nosso bispo Pedro e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança 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!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós 
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos 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!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda 
a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. O mundo inteiro viu o Salvador que nos foi enviado 
por Deus.

17. CANTO DE COMUNHÃO [Hin. ABC L., p.25]

Deus nos espera em Belém, / sabe da fome que temos./ 
Vamos à casa do pão, / lá nosso irmão nós veremos.
1. Toda a bondade de Deus / desde o começo vigora. / 

Felizes todos os povos: / hoje conosco ele mora.
2. Foram Maria e José / os escolhidos da vida, / que viram 

felicidade / em se entregar sem medida.
3. Anjos cantaram por lá / cantos de plena alegria; / e 

quem se fez vigilante / viu que o menino sorria. 
4. Longe uma estrela brilhou / e nos chamou para perto;/ 

e quem buscou a verdade / viu que há bem mais que 
o deserto.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Recordando a oferta primeira 
de Deus, apresentemos no altar, 
juntamente com o pão e o vinho, 
sinais da presença do dom de Cristo, 
nossas vidas e corações!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS [Hin. ABC L., p.28]

Longe, distante de casa, / o menino nasceu: / dor e alegria 
tão juntas / nosso Deus conheceu.
1. Então chegaram pastores / trazendo o suor do trabalho: 

/ simples, na pobreza, / num sorriso o mais nobre 
agasalho!

2. E os reis ficaram na espreita, / que tronos têm força e 
perigo;/ cheios de defesas, / não suportam sair desse 
antigo!

3. Então os sábios partiram: / humilde, insistente procura!/ 
Longe dos palácios, / manjedoura foi berço e ternura!

4. E nós também acorremos. / Quem pode esquecer o 
menino?! / Quis morar conosco: / desvelou-nos o nosso 
destino!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

S. Sejam de vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa 
de hoje, que nos trazem a perfeita reconciliação e a 
plenitude do culto divino. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio do Natal do Senhor, II
A restauração universal na encarnação.
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que 
celebramos, 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 integridade 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 alturas!
S. 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 Senhor!



RITOS FINAIS

5. Justo e piedoso ancião / teve o consolo em seus braços; 
/ e quem a luz procurava / pôde seguir os seus passos!

6. Ana também se alegrou, / toda louvor e serviço / e que 
buscou salvação, / viu que a esperança tem viço!

Pós Comunhão:

1. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos. / Oh! Vinde, 
oh! Vinde até Belém. / Vede nascido, vosso rei eterno. 

//: Oh! Vinde adoremos, :// o Salvador!
2. Humildes pastores deixam seu rebanho / e alegres acorrem 

ao rei do céu. / Nós, igualmente, cheios de alegria. 

3. O Deus invisível de eterna grandeza, sob véus de 
humildade, podemos ver. / Deus pequenino, / Deus 
envolto em faixas! 

4. Nasceu em pobreza, repousando em palhas. / O nosso 
afeto lhe vamos dar. Tanto amou-nos! / Quem não há 
de amá-lo?

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus de misericórdia, que 
o Salvador do mundo hoje nascido, como nos fez 
nascer para a vida divina, nos conceda também sua 
imortalidade. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Ao encerrarmos este encontro, 
cabe a nós uma grande missão: 
proclamar ao mundo que o Salvador 
nos foi dado, que Deus veio morar 
entre nós! Levemos essa mensagem 
com alegria e deixemo-nos iluminar 
pela luz do Senhor! Feliz e Santo 
Natal!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção Solene do Natal, n. 2)

20. CANTO
//: É Natal! / Um menino nos foi dado / e a nós foi revelado 
/ o Plano de amor do Pai. / É Natal! / E Jesus se faz criança 
/ e em nós nasce a esperança / de reaprender a amar :// 

É Jesus, o Príncipe da Paz / Sinal para os perdidos / Astro 
que brilha mais. É Jesus, mão forte do Senhor
Consolo e ternura / Do Pai olhar de amor

Ou:

1. Noite feliz! Noite feliz! / O 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 / 
os pastores os anjos do céu, / anunciando a chegada 
de Deus, / de Jesus Salvador, / de Jesus Salvador!
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MENSAGEM DO BISPO DIOCESANO
NATAL, FESTA DA LUZ

O que celebramos no Natal? Natal, do latim 
nativitas = nascimento é a festa que, na liturgia de 
nossa Igreja, celebra o nascimento de Jesus de Nazaré, 
o Filho de Deus que se fez homem. Mistério de Fé, 
profundo e de grande significado: Deus se fez homem, 
para que o homem possa ser elevado à dignidade de 
filho de Deus. 

A celebração do Natal se dá em 25 de dezembro 
e remonta ao ano 336. Não temos conhecimento 
exato do dia em que nasceu Jesus. Na sua época 
não era costume comemorar a data de nascimento 
das pessoas, por isso não se guardavam estas datas. 
O Natal começou a ser celebrado neste dia, para 
indicar que Jesus é o Sol, a luz do mundo que vence 
as trevas e traz a vida. Isto porque nesta data se 
comemorava o deus Sol: “Invictus Sol iustitiae” (Sol 
da justiça, vencedor). Era uma festa pagã, do solstício 
de inverno no hemisfério norte, ou seja, o dia em 
que o sol fica mais “fraco” para começar a ficar mais 
“forte” em seguida. Esta festa pagã foi substituída pela 
festa do Natal.

Ao comemorar o nascimento de Jesus nesta data, 
os cristãos queriam fazer uma analogia. Com Jesus 
surgiu para a humanidade a verdadeira luz, mais 
brilhante que o Sol, o qual vence a noite e ressurge 
glorioso no céu, com mais força. Assim Jesus, morreu 
na cruz, prefigurada pela madeira da manjedoura, 
mas venceu a noite da morte e, vencedor, reina vivo! 
Por isso o Natal é festa da luz!

O Natal, portanto, ao celebrar o nascimento de 
Jesus, faz uma profissão de fé na sua ressurreição 
gloriosa. Assim, o Natal é comemoração do mistério 
da Encarnação, com os olhos voltados para o mistério 
da Redenção (morte e ressurreição de Jesus). 

Natal é festa do Deus conosco, é festa do amor 
de Deus que veio até nós, nos salvar e demonstrar 
o quanto somos valiosos para Ele. Cada um de nós 
deve se sentir amado por Deus, porque Jesus nasce 
para todos, mas para cada pessoa, que faz parte deste 
todo que é a humanidade. 

A celebração do Natal deve ser permeada por 
um sentimento de profunda gratidão a Deus pelo seu 
amor: “Tanto amou o mundo que enviou seu Filho 
para nos salvar” (cf. Jo 3,16). 

A todos vocês meus amados diocesanos, com 
muito amor, “em nome de Jesus”, abençoo e desejo 
um Feliz Natal.

+ Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo de Santo André - SP


