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Esta oração pode ser feita diante do presépio ou em torno da mesa. Se for diante do presépio, 
recomenda-se que a imagem do Menino Jesus esteja coberta com um pano ou véu. A oração pode ser 
enriquecida com cantos próprios para o Natal. De preferência, o pai ou a mãe preside esta oração. 
 
 

Introdução 
 
Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 
Todos: Amém.  
 
Presidente: Esta é uma noite muito especial. Sem ignorar as sombras do sofrimento e da dor provocadas 
pela pandemia, esta é a noite do “Sol nascente que vem do alto para nos visitar” (Lc 1,78). E, por isso, a 
celebramos com esta singela oração. 
 
 

Diálogo 
 
Filho ou filha: Que celebração é esta? 
 
Presidente: Esta é a celebração do Natal. Reunimos como família e nos unimos a todas as famílias, tanto 
as que já participaram da Santa Missa, assim como as que estão impossibilitadas de participar 
presencialmente, para saudar e acolher com os anjos dos céus e com as pessoas da terra o Salvador que 
hoje nasceu para nós. Esta ceia é sinal da alegria e da felicidade da vinda do Salvador até nós. Não pode 
haver tristeza, quando nasce a Vida. 
 
Filho ou filha: O que é o Natal? 
 
Presidente: É a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, fazemos memória da noite que 
nasceu o Salvador da humanidade. Não existe Natal sem Jesus, por isso, nesta celebração acolhemos o 
Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. 
 
Filho ou filha: Como foi o nascimento de Jesus, o Salvador? 
 
 

Leitura do Evangelho 
 
Presidente: O Evangelho segundo São Lucas narra o nascimento de Jesus. Vamos ouvir com atenção. 
Enquanto Maria e José estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu 
filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na 
hospedaria. 
 

Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um 
anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito 
medo.  
 

O anjo, porém, disse aos pastores: “Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que será 
para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos 
servirá de sinal: Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura”. 
 

Palavra da salvação! 
 
Todos: Glória a vós, Senhor! 
 
Se a oração é feita diante do presépio, nesse momento se descobre a imagem do Menino Jesus.  
 
Presidente: Adoremos a Cristo que se fez servo para nos trazer a alegria da salvação. 
 
Todos contemplam a imagem por um momento ou, se não estiverem diante da imagem do Menino Jesus, 
permanecem em silêncio. 



Preces 
 
Após a contemplação ou o silêncio, são realizadas as preces, que podem ser distribuídas entre os 
participantes. 
 
Presidente: Com o coração repleto de alegria pela celebração do Natal do Senhor, elevemos nossas 
preces ao Pai, intercedendo fraternalmente pela humanidade e pelas necessidades do mundo inteiro.  
 
Após cada prece, rezemos: 

Acolhei nossa prece, Senhor, 
sobre nós derramai vosso amor! 

 
Leitor: Vós que sois luz para nossos passos: dirigi nosso caminhar para que possamos ir ao encontro do 
Menino que traz a alegria divina para cada um de nós. Rezemos... 
 
Leitor: Vós que sois a vida em plenitude: ajudai-nos a cultivar a vida humana que sofre com a pandemia 
de Covid 19, e concedei-nos a graça da simplicidade que se encontra no presépio do Menino Jesus. 
Rezemos... 
 
Leitor: Vós que criais a humanidade nova em Jesus: compadecei-vos de nossos irmãos e irmãs que 
perderam o sentido da vida e a coragem para recomeçar em meio às provações trazidas pela pandemia. 
Rezemos... 
 
Leitor: Vós que sois o doador da vida e da paz: continuai despertando nos corações de todos de nossa 
família o desejo da paz, para que possamos viver na harmonia e na concórdia. Rezemos... 
 
Leitor: Vós que enviais vosso Filho para governar o mundo na justiça: incentivai os povos e as nações ao 
crescimento e ao favorecimento do bem e da justiça, em vista da fraternidade universal. Rezemos... 
 
Presidente: Recolhamos agora nossos louvores e pedidos com as palavras que o próprio Cristo nos 
ensinou: Pai nosso que estais nos céus... 
 
 

Conclusão 
 
Presidente: Nós vos agradecemos, ó Senhor,  
por estarmos reunidos nesta noite do Natal. 
A Vós que vos fizestes homem como nós,  
suplicamos que venha se sentar à nossa mesa, 
e, assim, possamos permanecer na paz e na alegria desta grande festa. 
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
 

Todos: Amém.  
 
A celebração se conclui com o abraço da paz. 
 
 

Feliz Natal! 
 
 

Dom Julio Endi Akamine, SAC 
Arcebispo Metropolitano de Sorocaba 


