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SOLENIDADE DO NATAL DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO

MISSA DA NOITE
24 de dezembro de 2017

Ano B - Branco

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Feliz Natal. A criança prome-
tida por Deus durante tantos séculos 
acaba de nascer. O libertador chegou. 
O povo que andava nas trevas viu 
uma grande luz. O peso do pecado 
que oprimia o povo e  pesava em suas 
costas foi aliviado, o Natal de Nosso 
Senhor Jesus Cristo é a mais pura 
expressão do grande amor que o Pai 
tem por nós. Hoje começa a história do 
Filho de Deus que se fez homem para 
que os homens se tornassem filhos de 
Deus. Ele despojou-se de sua forma 
divina e humilhou-se, fazendo-se se-
melhante a nós. Tudo isso por amor. 
Por isso unamo-nos aos anjos para 
celebrar e cantar: “Glória a Deus no 
mais alto dos céus e paz na terra aos 
homens por ele amados”.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que fizestes resplan-
decer esta noite santa com a claridade 
da verdadeira luz, concedei que, tendo 
vislumbrado na terra este mistério, pos-
samos gozar no céu sua plenitude.  Por 
N. S. J. C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

02. CANTO INICIAL
(Apostila 87º Encontro)
1. Vinde, cristãos, vinde à porfia, hi-

nos cantemos de louvor, hinos de 
paz e de alegria, hinos dos anjos 
do Senhor.

Ref.: Gloria in excelsis Deo! (bis)
2. Foi nesta noite venturosa, do nas-

cimento do Senhor, que anjos, de 
voz harmoniosa, deram a Deus o 
seu louvor.

3. Vinde juntar-vos aos pastores, vin-
de com eles a Belém! Vinde corren-
do, pressurosos, o Salvador, enfim, 
nos vem!

05. CANTO PENITENCIAL

08. PRIMEIRA LEITURA (Is 9, 1-6)
Coment.: Isaías profetizou um grande 
acontecimento: “um menino nasceu 
para nós”. Ele será luz para quem 
anda nas trevas e libertação para os 
que sofrem. 
 
09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA 
ISAÍAS
O povo, que andava na escuridão, 
viu uma grande luz; para os que habi-
tavam nas sombras da morte, uma luz 
resplandeceu. Fizeste crescer a ale-
gria, e aumentaste a felicidade; todos 
se regozijam em tua presença como 
alegres ceifeiros na colheita, ou como 
exaltados guerreiros ao dividirem os 
despojos. Pois o jugo que oprimia o 
povo, - a carga sobre os ombros, o 
orgulho dos fiscais - tu abateste como 
na jornada de Madiã. Botas de tropa 
de assalto, trajes manchados de san-
gue, tudo será queimado e devorado 
pelas chamas. Porque nasceu para 
nós um menino, foi-nos dado um fi-
lho; ele traz aos ombros a marca da 
realeza; o nome que lhe foi dado é: 
Conselheiro admirável, Deus forte, Pai 
dos tempos futuros, Príncipe da paz. 
Grande será o seu reino e a paz não 
há de ter fim sobre o trono de Davi e 
sobre o seu reinado, que ele irá con-
solidar e confirmar em justiça e san-

06. HINO DE GLÓRIA
Ref.: 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, Unigê-
nito 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 Al-
tíssimo, o Senhor, com o Espírito 
Divino, de Deus Pai no esplendor!

“Eu vos anuncio uma grande alegria: 
hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós 

um Salvador: que é o Cristo Senhor.”

11. SEGUNDA LEITURA  (Tt 2,11-14)

12. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
A TITO
Caríssimo: A graça de Deus se 
manifestou trazendo salvação para 
todos os homens. Ela nos ensina a 
abandonar a impiedade e as paixões 
mundanas e a viver neste mundo, 
com equilíbrio, justiça e piedade, 
aguardando a feliz esperança e a 
manifestação da glória do nosso 
grande Deus e Salvador, Jesus Cris-
to. Ele se entregou por nós, para nos 
resgatar de toda maldade e purificar 
para si um povo que lhe pertença 
e que se dedique a praticar o bem. 
Palavra do Senhor.

13. EVANGELHO (Lc 2, 1-14)

14.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia! Ao Deus Santo, aleluia, 

aleluia! Aleluia! Mil hosanas, aleluia!
1. No ardor divino o Deus menino, tão 

pequenino, vinde aclamar. E o nos-
so canto, de puro encanto, ao Deus 
tão santo, vem exaltar.

2. A Deus tão terno, o Deus menino, 
louvor eterno cantai, ó céus. E o 
mundo alcança toda esperança no 
Deus criança, Emanuel.

10.  SALMO RESPONSORIAL
Sl 96(95) - (Apostila 87º Encontro)
Ref.: Hoje nasceu para nós o Salva-

dor, que é Cristo, o Senhor.
1. Cantai ao Senhor Deus um canto 

novo, cantai ao Senhor Deus, ó 
terra inteira! Cantai e bendizei seu 
santo nome! Cantai e bendizei seu 
santo nome!

2. Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as na-
ções, e entre os povos do universo 
seus prodígios! E entre os povos do 
universo seus prodígios!

3. O céu se rejubile e exulte a terra, 
aplauda o mar com o que vive em 
suas águas; os campos com seus 
frutos rejubilem e exultem as flores-
tas e as matas.

4. Na presença do Senhor, pois Ele 
vem, porque vem para julgar a terra 
inteira. Governará o mundo todo 
com justiça, e os povos julgará com 
lealdade.

tidade, a partir de agora e para todo 
o sempre. O amor zeloso do Senhor 
dos exércitos há de realizar essas 
coisas. Palavra do Senhor.



15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGE-
LHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO 
LUCAS
Aconteceu que naqueles dias, César 
Augusto publicou um decreto, ordenan-
do o recenseamento de toda a terra. 
Esse primeiro recenseamento foi feito 
quando Quirino era governador da Sí-
ria. Todos iam registrar-se cada um na 
sua cidade natal. Por ser da família e 
descendência de Davi, José subiu da 
cidade de Nazaré, na Galiléia, até a 
cidade de Davi, chamada Bélem, na Ju-
déia, para registrar-se com Maria, sua 
esposa, que estava grávida. Enquanto 
estavam em Bélem, completaram-se 
os dias para o parto, e Maria deu à luz 
um filho primogênito. Ela o enfaixou e o 
colocou na mangedoura, 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 apa-
receu 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-nasci-
do envolvido em faixas e deitado numa 
manjedoura”. E, de repente, juntou-se 
ao anjo uma multidão da coorte celeste. 
Cantavam louvores a Deus, dizendo: 
“Glória a Deus no mais alto dos céus, e 
paz na terra aos homens por ele ama-
dos”. Palavra da Salvação.

16. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ 
(Creio)
Creio em um só Deus, Pai Todo-Podero-
so, criador do céu e da terra, de todas as 
coisas visíveis e invisíveis.  Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito 
de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
gerado, não criado, consubstancial ao 
Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. 
E por nós, homens, e para nossa salva-
ção, desceu dos céus: e se encarnou 
pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e se fez homem. Também por 
nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;  
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou 
ao terceiro dia, conforme as Escrituras, 
e subiu aos céus, onde está sentado à 
direita do Pai. E de novo há de vir, em 
sua glória, para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida, 
e procede do Pai e do Filho; e com o 
Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. Creio na 

Igreja, una, santa, católica e apostólica. 
Professo um só batismo para remissão 
dos pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo que há 
de vir. Amém.

17. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Caríssimos irmãos e irmãs: 
Nesta santa noite de Natal, peçamos a 
Deus que inunde de paz a terra inteira 
e o coração de todos os homens e mul-
heres, dizendo com toda a confiança:

R. Iluminai, Senhor, a terra inteira. 

1. Pelos fiéis de todas as Igrejas cris-
tãs, para que, nesta santa noite de 
Natal, adorem o Salvador, que hoje 
nasceu, rezemos ao Senhor...  
    
2. Pelos grandes e poderosos das na-
ções, para que escutem os profetas 
deste tempo e abram mão de proje-
tos que visam a destruição da vida, 
rezemos ao Senhor...

3. Pelos pobres, doentes e presos, ór-
fãos e viúvas, e pelos que estão sós, 
para que a luz de Belém brilhe sobre 
eles, rezemos ao Senhor...    
  
4. Por todos nós aqui reunidos nesta 
noite e pelas famílias da nossa comu-
nidade paroquial, para que a ninguém 
falte a paz que vem do Céu, rezemos 
ao Senhor...

(Outras intenções)

Presid.: Deus, nosso Pai, que, nesta 
noite, fizestes nascer da Virgem Ma-
ria o Salvador prometido há tantos 
séculos, por vossa bondade, dai-nos 
a graça de O reconhecermos em cada 
ser humano. Ele, que convosco vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

18. CANTO DAS OFERENDAS
1. Cristãos, vinde todos, com alegres 

cantos, oh, vinde, oh, vinde até Be-
lém. Vede nascido vosso rei eterno.

Ref.: Oh! Vinde, adoremos! Oh! 
Vinde, adoremos! Oh! Vinde, ado-
remos 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 eternal gran-
deza, sob véus de humildade po-
demos ver. Deus pequenino, Deus 
envolto em faixas.

LITURGIA EUCARÍSTICA

19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

20. PREFÁCIO DO NATAL  I (MR p. 410)
Santo, Santo, Santo...

21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 478)
Presid.: 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.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abra-
çando 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. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças 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. Eis o mistério 
da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: 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 pre-
sença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o papa Francis-
co, com o nosso Bispo Celso Antônio e todos 
os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 
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.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, mãe de Deus, 
São José, seu esposo, com os santos Apósto-
los e todos os que neste mundo vos serviram, 
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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.
Todos: Amém!



24. CANTO DE COMUNHÃO I
1. A gente passa o ano inteiro assim, 

andando sempre do começo ao 
fim. Será que Cristo esteve cada 
dia ao nosso lado, em nossa com-
panhia?

Ref.: Natal é tempo de rever, da 
gente amar e renascer; Natal é 
tempo de pensar em Deus, que 
só nos quer salvar! (bis)

2. Por toda parte vemos tantas luzes, 
por toda parte vemos tantas cru-
zes. Natal é tempo de partir o pão, 
Natal é tempo de salvar o irmão.

3. Em nossa festa é bom lembrar 
também daquela gente que Natal 
não tem. Tem mais sentido toda 
a nossa vida ao repartir a graça 
recebida.

 22. PAI NOSSO

23. ORAÇÃO DA PAZ (MR p.521)

RITO DA COMUNHÃO

  25. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: Natal é vida que nasce, Natal 

é Cristo que vem, nós somos o 
seu presépio e a nossa casa é 
Belém. (bis)

1. Deus se tornou nossa grande es-
perança e, como criança, no mundo 
nasceu. Por isso vamos abrir nossa 
porta, a Cristo o que importa é co-
nosco viver.

2. Deus infinito aos homens se igua-
la, e a todos só fala palavras de 
paz. Quer ser o nosso irmão mais 
fraterno, do seu reino eterno her-
deiros nos faz.

25. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Senhor nosso Deus, ao cele-
brarmos com alegria o Natal do nosso 
Salvador, dai-nos alcançar por uma vida 
santa seu eterno convívio. Por Cristo, 
nosso Senhor.

RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

BENÇÃO SOLENE PARA O 
NATAL. (MR. p. 520)
Presid.: O Deus de infinita bondade 
que, pela encarnação do seu Filho, ex-
pulsou as trevas do mundo e, com seu 
glorioso nascimento, transfigurou esta 
noite santa, expulse dos vossos cora-
ções as trevas dos vícios e vos trans-
figure com a luz das virtudes.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele aos pastores pelo Anjo 
a grande alegria do  nascimento do 

Salvador derrame em vossos corações 
a sua alegria e vos torne mensageiros 
do Evangelho.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que, pela encarnação 
de seu Filho, uniu a terra ao céu, vos 
conceda sua paz e seu amor, e vos 
torne participantes da Igreja Celeste.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-
poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

26. CANTO DE DESPEDIDA
1. Chegou a hora de sonhar de novo, 

de tornar-se povo e se fazer irmão. 
Chegou a hora que ligeiro passa de 
ganhar a graça para a conversão.

Ref.: Meu caro irmão, olha pra 
dentro do teu coração, vê se o 
Natal se tornou conversão e te 
ensinou a viver. (bis)

2. Chegou a hora de viver o Cristo 
e acreditar que isso é se tornar 
maior. Chegou a hora de pensar 
profundo e perceber que o mundo 
pode ser melhor.

3. Será difícil tantas mãos unidas, 
não fazer da vida um tempo sem 
igual. Será difícil tanto amor e 
afeto não tornar concreto o gesto 
do Natal.

27. 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, os anjos 
do céu, anunciando a chegada de 
Deus, de Jesus Salvador! De Jesus 
Salvador!

MISSA DO DIA

01. CANTO INICIAL
1. Hoje é dia da gente se encontrar, 

hoje é dia da gente resolver: o 
Senhor no mundo quer morar, o 
que é que vamos responder?

Ref.: É Natal! É Natal! O Menino 
Jesus já nasceu! É Natal! É 
Natal! E no meio de nós quer 
viver. (bis)

“E a Palavra se fez carne e habitou 
entre nós.”

06. ORAÇÃO DO DIA

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

05. GLÓRIA
Ref.: 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, adora-
mos, bendizemos, damos glória ao vos-
so 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 nos-
so 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!

LITURGIA DA PALAVRA

07. PRIMEIRA LEITURA  (Is 52, 7-10)

08. LEITURA DO LIVRO DO PRO-
FETA ISAÍAS
Como são belos, andando sobre os mon-
tes, os pés de quem anuncia e prega a 
paz, de quem anuncia o bem e prega a 
salvação, e diz a Sião: “Reina teu Deus!” 
Ouve-se a voz de teus vigias, eles levan-
tam 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 Je-
rusalém, 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.

 09. SALMO RESPONSORIAL
Sl 98(97)
Ref.: Os confins do universo con-

templaram a salvação do nosso 
Deus, a salvação do nosso Deus.

1. Cantai ao Senhor Deus um canto 
novo, porque ele fez prodígios! Sua 
mão e o seu braço forte e santo 
alcançaram-lhe a vitória.

2. O Senhor fez conhecer a salvação, 
e às nações, sua justiça; recordou o 
seu amor sempre fiel pela casa de 
Israel.

3. Os confins do universo contempla-
ram a salvação do nosso Deus. Acla-
mai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
alegrai-vos e exultai!

4. Cantai salmos ao Senhor ao som 
da harpa e da cítara suave! Aclamai, 
com os clarins e as trombetas, ao 
Senhor, o nosso Rei!



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

11. LEITURA DA CARTA AOS 
HEBREUS (Lecionário)

12. EVANGELHO (Jo 1,1-5.9-14) 
(mais breve)

14.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

14. PROCLAMAÇÃO DO EVAN-
GELHO DE JESUS CRISTO SE-
GUNDO JOÃO
No princípio era a Palavra, e a Pa-
lavra 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 conse-
guiram dominá-la. Era a luz de ver-
dade, 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 tornarem filhos de 
Deus isto é, aos que acreditam em 
seu nome, pois estes não nasceram 
do sangue nem da vontade da car-
ne 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 uni-
gênito, cheio de graça e de verdade. 
Palavra da Salvação.

15. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ 
(Creio)

16. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Presid.: Irmãos e irmãs: Neste dia de 
festa tão solene, contemplemos o Me-
nino que nasceu e Lhe apresentemos 
nossas orações, dizendo, com alegria:

R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

1. Pelo Papa Francisco, pelos bis-
pos, presbíteros, diáconos e fiéis, para 
que contemplem no Menino de Belém 
Aquele que fez de nós filhos de Deus, 
rezemos ao Senhor...      

2. Pelos que fazem as leis ou as apro-
vam, para que aprendam à luz deste 
Natal a defender e a promover a vida 
humana, rezemos ao Senhor...   

3. Pelos que neste dia estão tristes e 

sozinhos, para que reconheçam em Je-
sus, o Salvador, e O adorem como ver-
dadeiro Deus, rezemos ao Senhor...     
 
4. Por todas as famílias de nossa Dio-
cese, para que sejam mensageiras de 
Jesus Menino, que nasceu de Maria, a 
Virgem Mãe, rezemos ao Senhor... 
   
(Outras intenções)  

Presid.: Senhor Jesus, que fostes en-
viado 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 uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

17. CANTO DAS OFERENDAS

18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

19. PREFÁCIO (MR p. 411)
Santo, Santo, Santo...

20. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 478)
Presid.: 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.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

Presid.: 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 CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ 
ENTREGUE POR VÓS. 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 ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: 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.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que 

ela cresça na caridade, com o papa Bento, 
com o nosso Bispo Celso Antônio e todos os 
ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 
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.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, mãe de 
Deus, São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificar-
mos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

Presid.: 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.
Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO

 21. Todos: Pai Nosso...

22. CANTO DE COMUNHÃO

24. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

BÊNÇÃO SOLENE DO NATAL
Presid.: O Deus de infinita bondade, que, 
pela encarnação do seu Filho, expulsou 
as trevas do mundo e, com seu glorio-
so nascimento, transfigurou esta noite 
santa, expulse dos vossos corações as 
trevas dos vícios e vos transfigure com a 
luz das virtudes.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que anunciou aos pas-
tores pelo Anjo a grande alegria do nas-
cimento do Salvador derrame em vos-
sos corações a sua alegria e vos torne 
mensageiros do Evangelho.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que, pela encarnação 
de seu Filho, uniu a terra ao céu, vos 
conceda sua paz e seu amor, e vos tor-
ne participantes da Igreja celeste.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

  25. CANTO FINAL


