
Roteiro de Oração do

Advento
Celebração Comunitária

Vigília do Natal  
do Senhor



(Lc 2, 10)

“Não temais,  
porque vos anuncio 
uma grande alegria 
para todo o povo”



Acolhida
Dirigente:Dirigente: Irmãos e Irmãs, Deus se encarna  Irmãos e Irmãs, Deus se encarna 
em nossa Realidade!em nossa Realidade!

Nos encontramos aqui, preparando nosso Nos encontramos aqui, preparando nosso 
coração, para acolher Jesus, o Deus co-coração, para acolher Jesus, o Deus co-
nosco, que se faz presença no meio de nós. nosco, que se faz presença no meio de nós. 
Celebrar o Natal é, sobretudo, olhar para a Celebrar o Natal é, sobretudo, olhar para a 
vida com esperança. A luz de Deus ilumina a vida com esperança. A luz de Deus ilumina a 
história humana. Somos chamados a fazer história humana. Somos chamados a fazer 
escolhas iluminados pela luz que despon-escolhas iluminados pela luz que despon-
ta neste dia. Nossa alegria deve à certeza ta neste dia. Nossa alegria deve à certeza 
de que não estamos sozinhos! O menino de de que não estamos sozinhos! O menino de 
braços abertos no presépio dá as mãos aos braços abertos no presépio dá as mãos aos 
últimos da história. Que a festa deste dia últimos da história. Que a festa deste dia 
nos ensine a acolher e ser boa notícia. Que nos ensine a acolher e ser boa notícia. Que 
este dia não seja um tempo de simplesmen-este dia não seja um tempo de simplesmen-
te comer muito e beber muito! Que este dia te comer muito e beber muito! Que este dia 
seja mais do que um tempo de confraterni-seja mais do que um tempo de confraterni-
zação e afirmação de laços com a família e zação e afirmação de laços com a família e 
amigos. Que seja natal, celebração do mer-amigos. Que seja natal, celebração do mer-
gulho de Deus na nossa história.gulho de Deus na nossa história.



Cantemos, acendendo a nossa velaCantemos, acendendo a nossa vela

(pode-se convidar os e as participantes para 
acender as velas em suas casas)

Acendamos a Lamparina -  
Frei Telles Ramon, O. de M 
(https://bit.ly/AcendamosALamparina) 

Acendamos a lamparina, Acendamos a lamparina, 
Sentinela a vigiar: Sentinela a vigiar: 
logo o Senhor virá, logo o Senhor virá, 
logo o Senhor virá. logo o Senhor virá. 
Deus-Conosco: luz a brilhar.Deus-Conosco: luz a brilhar.

Eis que já se avista a salvação chegando. Eis que já se avista a salvação chegando. 
Vem aclarando nossa escuridão o Senhor Vem aclarando nossa escuridão o Senhor 
da luz!da luz!

Oração Inicial
Dirigente:Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, sejam  Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos e todas bem-vindos e bem-vindas a todos e todas bem-vindos e bem-vindas a 
esta celebração. Natal é a festa da Luz, a esta celebração. Natal é a festa da Luz, a 
festa da Luz de Deus que brilha na nossa festa da Luz de Deus que brilha na nossa 
humanidade. Com as nossas velas acesas, humanidade. Com as nossas velas acesas, 
coloquemos na intenção deste momento as coloquemos na intenção deste momento as 
pessoas, os acontecimentos pelos quais pessoas, os acontecimentos pelos quais 
queremos rezar neste dia. queremos rezar neste dia. 

(momento de silêncio, seguido de intenções)



Leitor(a) 1:Leitor(a) 1: O nosso coração se alegra. Ben- O nosso coração se alegra. Ben-
dito seja Deus, que com a luz de Cristo ilumi-dito seja Deus, que com a luz de Cristo ilumi-
na a nossa vida, a vida das nossas famílias na a nossa vida, a vida das nossas famílias 
e de todos e todas que nos cercam. Vamos e de todos e todas que nos cercam. Vamos 
traçar o sinal de Deus comunidade, que nos traçar o sinal de Deus comunidade, que nos 
faz todos irmãos e irmãs.faz todos irmãos e irmãs.

Todos:Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espí- Em nome do Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!rito Santo. Amém!

Motivação e  
Partilha da Realidade
Dirigente:Dirigente: A “grande alegria”, anunciada aos  A “grande alegria”, anunciada aos 
pastores nesta noite, é verdadeiramente pastores nesta noite, é verdadeiramente 
“para todo o povo”. Naqueles pastores, que “para todo o povo”. Naqueles pastores, que 
santos não eram certamente, estamos tam-santos não eram certamente, estamos tam-
bém nós, com as nossas fragilidades e fra-bém nós, com as nossas fragilidades e fra-
quezas. Deus, tal como chamou a eles, cha-quezas. Deus, tal como chamou a eles, cha-
ma a nós também, porque nos ama. E, nas ma a nós também, porque nos ama. E, nas 
noites da vida, diz-nos como a eles: “Não noites da vida, diz-nos como a eles: “Não 
temais” (Lc 2, 10). Coragem, não percais temais” (Lc 2, 10). Coragem, não percais 
a confiança nem a esperança; não penseis a confiança nem a esperança; não penseis 
que amar seja tempo perdido! Nesta noite, que amar seja tempo perdido! Nesta noite, 
o amor venceu o medo, manifestou-se uma o amor venceu o medo, manifestou-se uma 
nova esperança; a luz gentil de Deus venceu nova esperança; a luz gentil de Deus venceu 
as trevas da arrogância humana. Humanida-as trevas da arrogância humana. Humanida-
de, Deus ama-te e, por ti, fez-Se homem; já de, Deus ama-te e, por ti, fez-Se homem; já 
não estás sozinha.não estás sozinha.



Um dom tão grande merece tanta gratidão! Um dom tão grande merece tanta gratidão! 
Acolher a graça é saber agradecer. Frequen-Acolher a graça é saber agradecer. Frequen-
temente, porém, as nossas vidas transcor-temente, porém, as nossas vidas transcor-
rem alheias à gratidão. Hoje é o dia justo rem alheias à gratidão. Hoje é o dia justo 
para nos aproximarmos do sacrário, do pre-para nos aproximarmos do sacrário, do pre-
sépio, da manjedoura, e dizermos obrigado. sépio, da manjedoura, e dizermos obrigado. 
Acolhamos o dom que é Jesus, para depois Acolhamos o dom que é Jesus, para depois 
nos tornarmos dom como Jesus. Tornar-se nos tornarmos dom como Jesus. Tornar-se 
dom é dar sentido à vida, sendo este o me-dom é dar sentido à vida, sendo este o me-
lhor modo para mudar o mundo: nós muda-lhor modo para mudar o mundo: nós muda-
mos, a Igreja muda, a história muda, quando mos, a Igreja muda, a história muda, quando 
começamos a querer mudar, não os outros, começamos a querer mudar, não os outros, 
mas a nós mesmos, fazendo da nossa vida mas a nós mesmos, fazendo da nossa vida 
um dom. um dom. 

(Homilia do Papa Francisco - 24 de dezem-
bro de 2019)

Olhando para nosso ano, para este ano tão Olhando para nosso ano, para este ano tão 
diferente, desafiador, o que queremos agra-diferente, desafiador, o que queremos agra-
decer? Partilhemos nossa gratidão!decer? Partilhemos nossa gratidão!

Hino
Dirigente:Dirigente: Deus nos chama, Deus nos reve- Deus nos chama, Deus nos reve-
la seu amor na manjedoura, cantemos esse la seu amor na manjedoura, cantemos esse 
Deus que nos ama e nos espera em Belém!Deus que nos ama e nos espera em Belém!



Deus nos Espera em Belém -  
José Thomaz Filho e Fr. Fabreti
(https://bit.ly/DeusNosEsperaEmBelem)

Deus nos espera em Belém, Deus nos espera em Belém, 
Sabe da fome que temos! Sabe da fome que temos! 
Vamos à casa do pão: Vamos à casa do pão: 
Lá nosso irmão nós veremos!Lá nosso irmão nós veremos!

Toda a bondade de Deus  Toda a bondade de Deus  
desde o começo vigora: desde o começo vigora: 
Felizes todos os povos:  Felizes todos os povos:  
hoje conosco Ele mora!hoje conosco Ele mora!

Foram Maria e José os escolhidos da vida, Foram Maria e José os escolhidos da vida, 
Que viram felicidade em se  Que viram felicidade em se  
entregar sem medida!entregar sem medida!

Anjos cantaram por lá,  Anjos cantaram por lá,  
cantos de plena alegria, cantos de plena alegria, 
E quem se fez vigilante,  E quem se fez vigilante,  
viu que o Menino sorria!viu que o Menino sorria!

Longe uma estrela brilhou  Longe uma estrela brilhou  
e nos chamou para perto. e nos chamou para perto. 
E quem buscou a verdade  E quem buscou a verdade  
viu que há bem mais que o deserto!viu que há bem mais que o deserto!

Justo e piedoso ancião.  Justo e piedoso ancião.  
Teve o consolo em seus braços: Teve o consolo em seus braços: 
E quem a luz procurava,  E quem a luz procurava,  
pôde seguir os seus passos!pôde seguir os seus passos!



Eis nossa paz, nosso bem!  Eis nossa paz, nosso bem!  
Que a humanidade se esmere Que a humanidade se esmere 
Em ter olhar, gesto e passo,  Em ter olhar, gesto e passo,  
postos no Amor que a preferepostos no Amor que a prefere

Acolhendo a Palavra
Dirigente:Dirigente: Envolto em faixas na manjedou- Envolto em faixas na manjedou-
ra, nasce o milagre da vida, a esperança, a ra, nasce o milagre da vida, a esperança, a 
salvação. A realidade advinda desse nasci-salvação. A realidade advinda desse nasci-
mento ultrapassa as fronteiras do pensa-mento ultrapassa as fronteiras do pensa-
mento, pois representa a presença do Divi-mento, pois representa a presença do Divi-
no, da esperança na vida de cada um, cada no, da esperança na vida de cada um, cada 
uma de nós. Acolhamos a palavra que é Vida, uma de nós. Acolhamos a palavra que é Vida, 
cantando:cantando:

Tua palavra é - Zé Vicente
(https://bit.ly/TuaPalavraE) 

(ou outro canto à escolha do grupo)

Leitura Bíblica
Lc 2, 1-20Lc 2, 1-20
11Naqueles dias, o imperador Augusto publi-Naqueles dias, o imperador Augusto publi-
cou um decreto, ordenando o recenseamento cou um decreto, ordenando o recenseamento 
em todo o império. em todo o império. 22Esse primeiro recensea-Esse primeiro recensea-
mento foi feito quando Quirino era governa-mento foi feito quando Quirino era governa-
dor da Síria. dor da Síria. 33Todos iam registrar-se, cada Todos iam registrar-se, cada 
um na sua cidade natal. um na sua cidade natal. 44José era da família José era da família 



e descendência de Davi. Subiu da cidade de e descendência de Davi. Subiu da cidade de 
Nazaré, na Galileia, até à cidade de Davi, cha-Nazaré, na Galileia, até à cidade de Davi, cha-
mada Belém, na Judeia, mada Belém, na Judeia, 55para registrar-se para registrar-se 
com Maria, sua esposa, que estava grávida. com Maria, sua esposa, que estava grávida. 
66Enquanto estavam em Belém, se comple-Enquanto estavam em Belém, se comple-
taram os dias para o parto, taram os dias para o parto, 77e Maria deu à e Maria deu à 
luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou, luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou, 
e o colocou na manjedoura, pois não havia e o colocou na manjedoura, pois não havia 
lugar para eles dentro da casa. lugar para eles dentro da casa. 88Naquela re-Naquela re-
gião havia pastores, que passavam a noi-gião havia pastores, que passavam a noi-
te nos campos, tomando conta do rebanho. te nos campos, tomando conta do rebanho. 
99Um anjo do Senhor apareceu aos pastores; Um anjo do Senhor apareceu aos pastores; 
a glória do Senhor os envolveu em luz, e a glória do Senhor os envolveu em luz, e 
eles ficaram com muito medo. eles ficaram com muito medo. 1010Mas o anjo Mas o anjo 
disse aos pastores: “Não tenham medo! Eu disse aos pastores: “Não tenham medo! Eu 
anuncio para vocês a Boa Notícia, que será anuncio para vocês a Boa Notícia, que será 
uma grande alegria para todo o povo: uma grande alegria para todo o povo: 1111hoje, hoje, 
na cidade de Davi, nasceu para vocês um na cidade de Davi, nasceu para vocês um 
Salvador, que é o Messias, o Senhor. Salvador, que é o Messias, o Senhor. 1212Isto Isto 
lhes servirá de sinal: vocês encontrarão um lhes servirá de sinal: vocês encontrarão um 
recém-nascido, envolto em faixas e deita-recém-nascido, envolto em faixas e deita-
do na manjedoura”. do na manjedoura”. 1313De repente, juntou-se De repente, juntou-se 
ao anjo uma grande multidão de anjos. Can-ao anjo uma grande multidão de anjos. Can-
tavam louvores a Deus, dizendo: tavam louvores a Deus, dizendo: 1414”Glória a ”Glória a 
Deus no mais alto dos céus, e paz na terra Deus no mais alto dos céus, e paz na terra 
aos homens por ele amados”. aos homens por ele amados”. 1515Quando os Quando os 
anjos se afastaram, voltando para o céu, os anjos se afastaram, voltando para o céu, os 
pastores combinaram entre si: “Vamos a Be-pastores combinaram entre si: “Vamos a Be-



lém, ver esse acontecimento que o Senhor lém, ver esse acontecimento que o Senhor 
nos revelou”. nos revelou”. 1616Foram então, às pressas, e Foram então, às pressas, e 
encontraram Maria e José, e o recém-nasci-encontraram Maria e José, e o recém-nasci-
do deitado na manjedoura. do deitado na manjedoura. 1717Tendo-o visto, Tendo-o visto, 
contaram o que o anjo lhes anunciara sobre contaram o que o anjo lhes anunciara sobre 
o menino. o menino. 1818E todos os que ouviam os pas-E todos os que ouviam os pas-
tores, ficaram maravilhados com aquilo que tores, ficaram maravilhados com aquilo que 
contavam. contavam. 1919Maria, porém, conservava todos Maria, porém, conservava todos 
esses fatos, e meditava sobre eles em seu esses fatos, e meditava sobre eles em seu 
coração. coração. 2020Os pastores voltaram, glorifican-Os pastores voltaram, glorifican-
do e louvando a Deus por tudo o que haviam do e louvando a Deus por tudo o que haviam 
visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha 
anunciado.anunciado.

Reflexão e Partilha
Dirigente:Dirigente: A Reflexão sobre este texto pode  A Reflexão sobre este texto pode 
partir das seguintes indicações:partir das seguintes indicações:

Leitor(a) 1:Leitor(a) 1: O menino de Belém leva-nos a  O menino de Belém leva-nos a 
contemplar o incrível amor de um Deus que contemplar o incrível amor de um Deus que 
se preocupa até ao extremo com a vida e a se preocupa até ao extremo com a vida e a 
felicidade dos homens e mulheres e que en-felicidade dos homens e mulheres e que en-
via o próprio Filho ao mundo para apresentar via o próprio Filho ao mundo para apresentar 
aos homens e mulheres um projeto de sal-aos homens e mulheres um projeto de sal-
vação/libertação. Nesse menino de Belém, vação/libertação. Nesse menino de Belém, 
Deus grita-nos a radicalidade do seu amor Deus grita-nos a radicalidade do seu amor 
por nós.por nós.



Leitor(a) 2:Leitor(a) 2: O presépio apresenta-nos a lógi- O presépio apresenta-nos a lógi-
ca de Deus que não é, tantas vezes, igual à ca de Deus que não é, tantas vezes, igual à 
lógica dos homens: a salvação de Deus não lógica dos homens: a salvação de Deus não 
se manifesta nos encontros internacionais se manifesta nos encontros internacionais 
onde os donos do mundo decidem o destino onde os donos do mundo decidem o destino 
dos seres, nem nos gabinetes ministeriais, dos seres, nem nos gabinetes ministeriais, 
nem nos conselhos de administração das nem nos conselhos de administração das 
multinacionais, nem nos salões onde se con-multinacionais, nem nos salões onde se con-
centram o lucro, mas numa gruta de pasto-centram o lucro, mas numa gruta de pasto-
res onde brilha a fragilidade, a dependência, res onde brilha a fragilidade, a dependência, 
a ternura, a simplicidade de um bebê recém-a ternura, a simplicidade de um bebê recém-
-nascido. Qual é a lógica com que aborda--nascido. Qual é a lógica com que aborda-
mos o mundo: a lógica de Deus ou a lógica mos o mundo: a lógica de Deus ou a lógica 
dos homens?dos homens?

Leitor(a) 3:Leitor(a) 3: A presença libertadora de Jesus  A presença libertadora de Jesus 
neste mundo é uma “boa notícia” que devia neste mundo é uma “boa notícia” que devia 
encher de felicidade os pobres, os débeis, encher de felicidade os pobres, os débeis, 
os marginalizados e dizer-lhes que Deus os os marginalizados e dizer-lhes que Deus os 
ama, que quer caminhar com eles e que quer ama, que quer caminhar com eles e que quer 
oferecer-lhes a salvação. É essa proposta oferecer-lhes a salvação. É essa proposta 
que nós, os seguidores e seguidoras de Je-que nós, os seguidores e seguidoras de Je-
sus, passamos ao mundo? Nós, Igreja, co-sus, passamos ao mundo? Nós, Igreja, co-
munidade, grupo ou família, não estaremos munidade, grupo ou família, não estaremos 
demasiado ocupados a discutir questões demasiado ocupados a discutir questões 
laterais, esquecendo o essencial, o anúncio laterais, esquecendo o essencial, o anúncio 
libertador aos pobres?libertador aos pobres?



Leitor(a) 4:Leitor(a) 4: Jesus – o Jesus da justiça, do  Jesus – o Jesus da justiça, do 
amor, da fraternidade e da paz – já nasceu, amor, da fraternidade e da paz – já nasceu, 
de forma efetiva, na vida de cada um de nós, de forma efetiva, na vida de cada um de nós, 
nas nossas famílias, nas nossas casas re-nas nossas famílias, nas nossas casas re-
ligiosas, nas nossas comunidades cristãs?ligiosas, nas nossas comunidades cristãs?

(Momento de partilha e ressonância) (Momento de partilha e ressonância) 

A Palavra Se Faz Oração
Dirigente:Dirigente: No Natal celebramos a humanida- No Natal celebramos a humanida-
de do nosso Deus. Com Maria, aprendamos de do nosso Deus. Com Maria, aprendamos 
a reservar um tempo para contemplar amo-a reservar um tempo para contemplar amo-
rosamente a palavra de Deus que se encar-rosamente a palavra de Deus que se encar-
nou. E numa prece suplicante rezemos...nou. E numa prece suplicante rezemos...

Todos: Vinde, Senhor Jesus!Todos: Vinde, Senhor Jesus!

• Senhor, concedei-nos a sabedoria de com-• Senhor, concedei-nos a sabedoria de com-
preender o verdadeiro sentido do Natal. Re-preender o verdadeiro sentido do Natal. Re-
zemos…zemos…

• Senhor, abri o nosso coração à alegria e • Senhor, abri o nosso coração à alegria e 
para que estejamos atentos e atentas às para que estejamos atentos e atentas às 
Suas manifestações nos diversos momen-Suas manifestações nos diversos momen-
tos de nossas vidas. Rezemos…tos de nossas vidas. Rezemos…

• Senhor, para que sejamos fiéis aos ensi-• Senhor, para que sejamos fiéis aos ensi-
namentos de Jesus e nos tornemos luz no namentos de Jesus e nos tornemos luz no 
mundo. Rezemos…mundo. Rezemos…

• Senhor, para que a humanidade viva a jus-• Senhor, para que a humanidade viva a jus-
tiça, a fraternidade e a partilha, sobretudo tiça, a fraternidade e a partilha, sobretudo 



neste tempo de pandemia. Rezemos...neste tempo de pandemia. Rezemos...

• Preces espontâneas...• Preces espontâneas...

Pai Nosso

Ave Maria

Entronização do Menino Jesus 
no Presépio
Dirigente:Dirigente: Fazer o caminho do Advento nos  Fazer o caminho do Advento nos 
faz olhar para a manifestação de Deus na faz olhar para a manifestação de Deus na 
vida da humanidade. Muitos e muitas de vida da humanidade. Muitos e muitas de 
nós contemplamos a ação de Deus, que se nós contemplamos a ação de Deus, que se 
encarna na vida, através do presépio. Que-encarna na vida, através do presépio. Que-
remos agora acolher Jesus, entronizá-lo no remos agora acolher Jesus, entronizá-lo no 
nosso presépio no sentido de acolhê-lo cada nosso presépio no sentido de acolhê-lo cada 
vez mais em nossa vida.vez mais em nossa vida.

Leitor(a) 1:Leitor(a) 1:  O coração do Presépio começa   O coração do Presépio começa 
a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a 
figura do Menino Jesus. Assim Deus se apre-figura do Menino Jesus. Assim Deus se apre-
senta para nós, num menino, para fazer-Se senta para nós, num menino, para fazer-Se 
acolher nos nossos braços. Naquela fraque-acolher nos nossos braços. Naquela fraque-
za e fragilidade, esconde o seu poder que za e fragilidade, esconde o seu poder que 
tudo cria e transforma. Parece impossível, tudo cria e transforma. Parece impossível, 
mas é assim: em Jesus, Deus foi criança e, mas é assim: em Jesus, Deus foi criança e, 
nesta condição, quis revelar a grandeza do nesta condição, quis revelar a grandeza do 
seu amor, que se manifesta num sorriso e seu amor, que se manifesta num sorriso e 
nas suas mãos estendidas para quem quer nas suas mãos estendidas para quem quer 



que seja (Papa Francisco, sobre o significa-que seja (Papa Francisco, sobre o significa-
do e valor do presépio).do e valor do presépio).

Noite Feliz - Joseph Mohr e Franz 
Gruber
(https://bit.ly/NoiteFelizNoiteFeliz)(https://bit.ly/NoiteFelizNoiteFeliz)

Noite feliz! Noite feliz! Noite feliz! Noite feliz! 
Ó Senhor, Deus de amor Ó Senhor, Deus de amor 
Pobrezinho nasceu em Belém; Pobrezinho nasceu em Belém; 
Eis na lapa Jesus, nosso bem; Eis na lapa Jesus, nosso bem; 
Dorme em paz, Ó Jesus! Dorme em paz, Ó Jesus! 
Dorme em paz, Ó Jesus!Dorme em paz, Ó Jesus!

Noite feliz! Noite feliz! Noite feliz! Noite feliz! 
Eis no ar, vêm cantar Eis no ar, vêm cantar 
Aos pastores os anjos do céu, Aos pastores os anjos do céu, 
Anunciando a vinda de Deus Anunciando a vinda de Deus 
De Jesus Salvador! De Jesus Salvador! 
De Jesus Salvador!De Jesus Salvador!

Noite feliz! Noite feliz! Noite feliz! Noite feliz! 
Ó Jesus, Deus da luz, Ó Jesus, Deus da luz, 
Quão afável é teu coração Quão afável é teu coração 
Pois quiseste nascer nosso irmão Pois quiseste nascer nosso irmão 
E a nós todos salvar! E a nós todos salvar! 
E a nós todos salvar!E a nós todos salvar!

Dirigente:Dirigente: Rezemos juntos e juntas diante  Rezemos juntos e juntas diante 
do presépio. do presépio. 



Todos:Todos: Menino Jesus, Deus que se fez pe- Menino Jesus, Deus que se fez pe-
queno por nós, diante da cena do teu nasci-queno por nós, diante da cena do teu nasci-
mento, do presépio, estamos reunidos em mento, do presépio, estamos reunidos em 
comunhão para rezar.comunhão para rezar.

Dirigente:Dirigente: Mesmo que fisicamente falte al- Mesmo que fisicamente falte al-
guém, em espírito somos uma só alma.guém, em espírito somos uma só alma.

Olhando Maria, tua Mãe Santíssima, reza-Olhando Maria, tua Mãe Santíssima, reza-
mos pelas mulheres das nossas comuni-mos pelas mulheres das nossas comuni-
dades, que acolhem com amor a palavra dades, que acolhem com amor a palavra 
de Deus, sem medo e sem reservas, que de Deus, sem medo e sem reservas, que 
elas sempre tenham forças para lutar pela  elas sempre tenham forças para lutar pela  
harmonia e paz.harmonia e paz.

Vendo teu pai adotivo, São José, pedimos ó Vendo teu pai adotivo, São José, pedimos ó 
Menino Deus, pelos homens de nossas co-Menino Deus, pelos homens de nossas co-
munidades, que eles transmitam sempre munidades, que eles transmitam sempre 
vosso amor e sensibilidade, estejam sem-vosso amor e sensibilidade, estejam sem-
pre atentos às necessidades mais urgen-pre atentos às necessidades mais urgen-
tes, que saibam construir um mundo frater-tes, que saibam construir um mundo frater-
no, sem diferenças.no, sem diferenças.

Diante dos pastores e reis magos, pedimos Diante dos pastores e reis magos, pedimos 
por todos nós, para que saibamos render-te por todos nós, para que saibamos render-te 
graças, louvar-te sempre em todas as cir-graças, louvar-te sempre em todas as cir-
cunstâncias, e que não nos cansemos de te cunstâncias, e que não nos cansemos de te 
procurar, mesmo por caminhos difíceis.procurar, mesmo por caminhos difíceis.



Menino Jesus, contemplando tua face sere-Menino Jesus, contemplando tua face sere-
na, teu sorriso de criança, bendizemos tua na, teu sorriso de criança, bendizemos tua 
ação em nossas vidas.ação em nossas vidas.

Que nesta noite santa, possamos esquecer Que nesta noite santa, possamos esquecer 
as discórdias, os rancores, possamos nos as discórdias, os rancores, possamos nos 
perdoar.perdoar.

Jesus querido, abençoa nossas vidas, cura Jesus querido, abençoa nossas vidas, cura 
os enfermos que houver, cura as feridas os enfermos que houver, cura as feridas 
abertas pela falta de comunhão com vosso abertas pela falta de comunhão com vosso 
Reino.Reino.

Fazemos hoje o propósito de nos amar mais.Fazemos hoje o propósito de nos amar mais.

Que neste Natal a bênção divina recaia so-Que neste Natal a bênção divina recaia so-
bre nós.bre nós.

Todos:Todos: Amém. Amém.

Oração Final
Todos:Todos:  Ó Deus, que reacende em nós a ale-Ó Deus, que reacende em nós a ale-
gria da espera da salvação, ajuda-nos a aco-gria da espera da salvação, ajuda-nos a aco-
lher como Maria, este dom de tua imensa lher como Maria, este dom de tua imensa 
misericórdia para conosco e, assim, seja-misericórdia para conosco e, assim, seja-
mos no mundo, instrumento de vida e de paz mos no mundo, instrumento de vida e de paz 
para todos e todas. Por nosso senhor Jesus para todos e todas. Por nosso senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. AmémSanto. Amém..



Benção
Ó Deus, que como uma mãe carinhosa nos Ó Deus, que como uma mãe carinhosa nos 
deu a consolação do seu amor pela vinda de deu a consolação do seu amor pela vinda de 
Jesus Cristo, confirme nossos corações em Jesus Cristo, confirme nossos corações em 
toda boa ação, agora e sempretoda boa ação, agora e sempre..

Todos:Todos: Amém! Amém!

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.    
Para sempre seja louvado.Para sempre seja louvado.
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