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A. - Estamos reunidos no Amor, 
pelo Amor e para o Amor. No meio 
de uma noite, o Amor veio até nós. 
A sua vinda não aconteceu con-
forme nossas expectativas huma-
nas. Ele não nasceu num palácio, 
nem em alguma das metrópoles 
do mundo. Jesus chegou na perife-
ria de um lugar pequenino. Nasceu 
sem que houvesse para Ele, como 
seria de se esperar da chegada de 
Deus, mordomias ou algum cuida-
do especial daqueles que deveriam 
acolhê-Lo. Deus veio para nós entre 
os pequenos daquele tempo. Hoje, 
estamos aqui relembrando aquele 
momento sublime. Mas isso não 
basta. É necessário que o façamos 
atual. Jesus precisa nascer a cada 
dia no coração de todos. Precisa 
nascer no coração do mundo para 
que se faça a paz na humanidade, 
semeando esperança para dias me-
lhores. Iniciemos nossa celebração 
cantando a saudação à Trindade – 
Em nome do Pai...

T. - Celebrar o Natal é dar dignida-
de e solenidade à fé que temos de 
que Deus está no meio de nós. Ele 
é Emanuel, Deus conosco, para que 
todo mundo tenha vez e voz!

M. – Deus vem para iluminar o 
mundo. No meio das trevas nas-
ce a grande luz. Tudo se renova, a 

natureza canta, a vida se faz plena 
porque está aqui o Menino Jesus. (o 
mais velho, presente à celebração, 
acende a vela)

H. - Celebrar é trazer ao coração 
aquilo que sentimos que nos faz 
melhores, maiores e mais impor-
tantes. Celebrar é nos fazermos 
filhos de um Deus que está junto 
conosco. Que por amor fez a opção 
de não permanecer distante.

L. 1 - Celebrar o Natal é não ficar 
sozinho. É louvar e agradecer pela 
família, pela amizade, pelo carinho 
que nos rodeia. Fazer o Natal é se sen-
tir acolhido por todos, e isto é muito 
mais do que simplesmente comer 
uma ceia de Natal com fartura.

L. 2- Celebrar a vinda de Jesus é 
também olhar ao redor e pedir per-
dão. Verificar o que poderia ter feito 
de melhor, agindo com o coração. 
Também pelo que omiti e que deve-
ria ter realizado, deixando o mundo 
à minha volta mal-acabado.

T. - Celebrar o Natal é não dormir, 
mas se manter sempre em vigília!

L. 1 – Celebramos um grande mis-
tério. Deus se faz ser humano. O 
que poderia ser mais importante e 
digno do que isso? Deus deixa sua 

condição divina e se faz um de nós. 
Façamos um minuto de silêncio e 
reflitamos sobre esse mistério ma-
ravilhoso: Nosso Deus não se con-
tenta em permanecer lá longe no 
céu. Ele vem até nós. Ele se faz um 
de nós. Jesus é um de nós para que 
sejamos seus irmãos. Para que seja-
mos mais irmãos. (alguns instantes 
de silêncio)

A. – Vamos ler o Evangelho de Lu-
cas 2, 1-14; para relembrarmos a 
chegada de Jesus, mas antes, cante-
mos o canto de aclamação:

- Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua 

justiça

E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, 

aleluia!

- Não só de pão o homem viverá, mas de 

toda palavra. Que procede da boca de 

Deus, aleluia, aleluia!

- Se vos perseguem por causa de Mim, não 

esqueçais o porquê. Não é o servo maior 

que o Senhor, aleluia, aleluia!

L. 2 - Deus se faz menino. Criança 
é ser humano que ainda necessita 
se fazer, se construir. Deus se faz re-
cém-nascido e isso precisa dar sen-
tido às nossas vidas. Da mesmice e 
da descrença, precisamos fugir. (as 
crianças colocam o Menino Jesus 
na manjedoura do presépio).

A. - Vale refletir sobre o que cele-
bramos hoje. É necessário que nos 
façamos umas perguntas: Que sen-
tido tem o Natal para cada um de 
nós? Uma festa da família? Uma 
troca de presentes? Uma noite para 
se comer bem e se beber bastan-
te? Um dia para me emocionar? O 
Natal é um dia para semearmos a 
esperança?
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(MOMENTO DE PArTILHA)
A. - Neste Natal, peçamos para o 
Menino Deus que nos dê coragem 
para crescermos. Para não ficarmos 
no ano que se aproxima do mesmo 
jeito que somos hoje. Para que Ele 
nos faça sair das acostumadas roti-
nas. E, assim, nós possamos perce-
ber também o Natal que acontece 
nas nossas esquinas...

L. 1 - O Natal das crianças que dor-
mem na rua durante todo o ano.

L.2 - O Natal das pessoas que vi-
vem a grande dor do abandono, 
pois não têm o carinho e a aten-
ção dos outros. Elas parecem ter 
tudo, mas não têm o essencial, 
que é o Amor!

M. - O Natal dos doentes que estão 
sofrendo pelo mundo afora. Muitos 
com doenças físicas e tantos outros 
também com moléstias da alma. 
Os que não têm como viver o Natal 
agora. Os desprezados, os migran-
tes, os que sofrem preconceitos...

H. - O Natal dos presos. Não somen-
te os que estão nas cadeias, mas ain-
da os outros que são acorrentados 
ao ter. São prisioneiros do consumo 
desvairado. 

T. – O Natal dos que promovem a 
violência e a guerra. Dos que geram 
dor e ódio pela terra. Daqueles que 
não conseguem perdoar os pecados 
que lhes foram feitos e, por isso, 
vão seguindo pela vida tristes e 
amargurados.

A. - O Natal dos que passam pela 

existência sem sentir que estão vi-
vendo. Seguem como se ela fosse 
um fardo, ou somente uma festa 
na cidade. O Natal dos que passam 
dormindo, mesmo tendo os olhos 
abertos, porque não conseguem ver 
ou porque não querem perceber a 
realidade. Ao Menino Deus, faça-
mos os nossos pedidos:

L. 1 - Pelos que estão doentes ou de 
alguma maneira sofrendo em nos-
sa família e entre os amigos.

T. - Nós te pedimos, Menino Jesus.

L. 2 – Pelos nossos parentes e ami-
gos que nesse último ano se foram 
para o colo de Deus.

T. - Nós te pedimos, Menino Jesus.

L.1 – Para que a gente não perca a 
capacidade de sonhar e de acredi-
tar num mundo melhor.

T. - Nós te pedimos, Menino Jesus

L.2 – Para que sejamos construtores 
da paz e da justiça.

T. - Nós te pedimos, Menino Jesus 

A. – É hora também, neste Natal, de 
agradecermos. De darmos muitas 
graças a Deus pela vida!

L. 1 - Pelos que passaram pelas nos-
sas vidas e conseguimos acolhê-los:

T. - Obrigado, Menino Jesus.

L.2 - Pelos que nos ajudaram a cres-
cer nesse ano que passou:

T. - Obrigado, Menino Jesus.

L. 1 - Pelos que amamos e quere-
mos sempre que estejam ao nosso 
lado:

T. - Obrigado, Menino Jesus.

L.2 - Pelas nossas famílias, por tudo 
que conseguimos construir juntos.

T. - Obrigado, Menino Jesus.
Intenções e agradecimentos livres...

L. 1 - Peçamos em silêncio pelo pró-
ximo ano, para que quando a gente 
for se encontrar no Natal que vem, 
cada um de nós esteja melhor do 
que é hoje. Para isso, façamos um 
tempo de silêncio e um propósi-
to diante do Menino Deus, do que 
queremos mudar para nos tornar-
mos mais humanos. Vamos passar 
de mãos em mãos o Menino Jesus. 
Enquanto isso, todos cantamos:

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
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
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

Abraço da paz. Pai-Nosso e encer-
ramento.

Padre Alexandre Nahass Franco (Congre-
gação da Missão-CM)
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