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Dom José Gislon, OFMCap 
Bispo de Caxias do Sul

Presidente do Regional Sul 3 da CNBB

APRESENTAÇÃO

Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Ao preparar esta 
breve apresentação do subsídio do Natal de 2020, me veio 
em mente que a vida de Maria e José também foi marcada 
por medo, incertezas, provações, alegria, esperança e muita 
confiança em Deus. 

A longa e difícil viagem de Nazaré até Belém e a precariedade 
do lugar onde Jesus nasceu não fizeram desaparecer a 
esperança no coração dos pais que, ao acolherem nos braços 
aquela frágil e divina criança, puderam ver e tocar com alegria 
a mais sublime manifestação do amor e da ternura de Deus por 
cada um de nós e pela humanidade.

Neste ano passamos por grandes provações, que tocaram 
a vida pessoal, familiar, comunitária e social de milhões de 
pessoas em todo o mundo. Mas a força da fé e a esperança nos 
convidam a olharmos para o alto, e para Belém, para abrirmos 
os nossos corações e reconstruirmos as nossas vidas sem medo 
e na confiança de que o Senhor está entre nós.

Quando o nosso olhar é guiado pelo amor-compaixão e 
nos deixamos interpelar pela fé e pelos acontecimentos da 
história, sabemos também acolher os sinais de esperança que 
acompanham a presença do Senhor Jesus em nossa vida, e o 
reconhecemos em quem busca a paz, o diálogo e a reconciliação, 
mas também nos pobres, no estrangeiro que busca abrigo, 
nos enfermos, nos idosos, nos jovens e nas crianças. Quando 
abraçamos essas e outras realidades, acolhemos no coração a 
divina criança que nasceu em Belém. 

Que as celebrações do Santo Natal, marcadas pelo amor e 
a simplicidade de Belém, renovem em vossos corações a fé em 
Deus e a esperança em relação ao futuro.
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COMO USAR ESTE ROTEIRO?

O roteiro em preparação ao Natal de 2020 foi elaborado para 
ajudar a rezar e refletir no Advento, considerando a grande provação 
que a humanidade enfrenta desde o surgimento da pandemia da 
Covid19. 

Frente a tantas perguntas sem respostas, dores e angústias expe-
rimentadas, dúvidas e incertezas, é hora de renovar a fé e a confiança 
em Deus, que sempre nos acompanha. DEUS ESTÁ CONOSCO! Jesus 
é o Emanuel. Com ele sempre há esperança. Por isso, agora, é tempo 
de RECONSTRUIR A ESPERANÇA.

Emergiu um novo estilo de vida, por isso, a equipe que habitual-
mente prepara os roteiros de Advento e Quaresma do Regional Sul 3 
da CNBB considerou essa nova realidade. O presente material pode 
ser utilizado de diversas formas: grupos de famílias, comunidades 
paroquiais, famílias em suas casas, grupos reunidos pelas mídias so-
ciais, ou mesmo individualmente.

Na certeza de que não estamos abandonados é que se refleti-
rão quatro temas que expressam nossos sentimentos diante da crise: 
MEDO, PRESENÇA, PAZ E ALEGRIA!

Tudo será meditado em torno do presépio. Por isso sugere-se que 
cada pessoa providencie um. Pode ser confeccionado em casa mes-
mo, e na internet há diversas sugestões. Acompanharemos a reflexão 
do Papa Francisco, especialmente com sua Carta Apostólica sobre o 
presépio: Admirável Sinal (Admirabile Signum), de dezembro de 2019, 
que neste texto, será citada de forma abreviada (AS).

Também recordaremos algumas frases pronunciadas pelo Santo 
Padre na memorável tarde de 27 de março de 2020, quando ele rezou 
na Praça São Pedro, unindo toda humanidade em súplica pelo fim da 
pandemia. 

Deus abençoe este novo tempo e que seja de saúde, paz e fé. 
Equipe de redação
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NÃO TENHAS MEDO!

PREPARAR

•  Texto Bíblico:  
MATEUS 1, 18-25

•  Imagens do presépio: 
Virgem Maria e São José

1 ACOLHIDA

Sinal da Cruz

Leitor 1. O Anjo do Senhor 
anunciou a Maria.

Todos. E Ela concebeu do 
Espírito Santo. Ave Maria…

Leitor 1. Eis a serva do Senhor.

Todos. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. Ave 
Maria…

Leitor 1.  E o Verbo se fez carne.

Todos. E habitou entre nós. Ave Maria…

Leitor 1. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.

Todos. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a 
encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à 
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém.

Primeiro Encontro
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2 TEMA DO DIA

Leitor 1. Iniciamos o caminho para celebrar o Natal de 2020. 
Este tem sido um ano marcado por provações e desafios. 
Toda humanidade se coloca diante do limite e da finitude. 
Nós cristãos, herdeiros das promessas de Cristo, confiamos e 
esperamos.

Leitor 2. Neste primeiro encontro somos convidados a rezar e 
refletir sobre a esperança que vence o medo. Algumas situações 
em nossa vida nos abalam demais, e acabamos dando espaço 
para o medo e a falta de esperança.

Leitor 1. Com o Papa Francisco, reconhecemos que com a 
pandemia, vivemos uma tempestade que desmascara a nossa 
vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas 
seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos 
projetos, os nossos hábitos e prioridades 

Leitor 2. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de 
“encobrir” e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos; 
todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente 
“salvadores” foram incapazes de fazer apelo às nossas raízes 
e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da 
imunidade necessária para enfrentar as adversidades (PAPA 
FRANCISCO. Discurso na Praça São Pedro, 27/03/2020).

3 LEITURA

Canto de Aclamação: Vem, Senhor Jesus. (L. e M.: Fr. Ari Tognon)

Vem, Senhor, Jesus, o mundo precisa de ti

Ao mundo falta vida! Tu és a vida. Vem, Senhor Jesus!

Leitor 2. Ler MATEUS 1, 18-25

Dar tempo para cada pessoa reler na sua Bíblia, em silêncio, a 
passagem. 
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Leitor 1. Para recordar o texto:
• Os personagens 
• As falas
• As ações
Cada um pode repetir a frase do Evangelho de hoje que mais lhe 
faz rezar e refletir neste encontro. 

4 MEDITAÇÃO
Leitor 2. Em cada encontro vamos acompanhar a reflexão 
do Papa Francisco sobre o Presépio. Em 2019, em sua Carta 
Apostólica Admirável Sinal, ele recupera essa bonita tradição 
cristã.

Leitor 1. O Presépio é como um Evangelho vivo que transborda 
das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo em que 
contemplamos a representação do Natal, somos convidados a 
colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade 
daquele que se fez homem a fim de se encontrar com todo o 
homem, e a descobrirmos que ele nos ama tanto que se uniu a 
nós para podermos, também nós, unir-nos a Ele (A.S. n.1)

Leitor 2. O Presépio leva-nos à gruta, 
onde encontramos as figuras de Maria e 
de José. Maria é uma mãe que contempla 
o seu Menino e O mostra a todos que 
vêm visitá-Lo. A sua figura faz pensar 
no grande mistério que envolveu esta 
jovem, quando Deus bateu à porta do 
seu coração imaculado. Ao anúncio 
do anjo que Lhe pedia para Se tornar 
a mãe de Deus, Maria responde com 
obediência plena e total. As suas palavras 
– “eis a serva do Senhor! faça-se em mim 
segundo a tua palavra” (Lc 1, 38) – são, 
para todos nós, o testemunho do modo 
como abandonar-se, na fé, à vontade de Deus (A.S. n.7). 
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Leitor 1. Ao lado de Maria, em atitude 
de quem protege o Menino e sua mãe, 
está São José. É o guardião que nunca 
se cansa de proteger a sua família. 
Quando Deus o avisa da ameaça 
de Herodes, não hesitará a pôr-se 
em viagem, emigrando para o Egito 
(cf. Mt 2, 13-15). E, depois, passado 
o perigo, reconduzirá a família para 
Nazaré, onde será o primeiro educador 
de Jesus, na sua infância e adolescência 
(A.S. n.7).

Leitor 2. Pensemos nas incontáveis vezes que a noite envolve 
a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não 
nos deixa sozinhos, mas faz-se presente para dar resposta às 
questões decisivas sobre o sentido da nossa existência: Quem sou 
eu? De onde venho? Por que nasci neste tempo? Por que amo? 
Por que sofro? Por que morrerei? Foi para dar uma resposta a 
estas questões que Deus se fez homem (A.S. n.4). 

Leitor 1: Diante de Maria e José, vamos refletir e partilhar sobre as 
noites, os medos e as dificuldades que temos sentido diante das 
provações da vida .
(Partilha de pensamentos, sentimentos e preocupações)

5 ORAÇÃO
Leitor 1. Coloquemos toda essa realidade sombria da vida na 
companhia de Maria e José. Eles colocaram-se a caminho, sem 
olhar para trás, não deixaram que o medo os paralisasse. Com 
Maria, queremos acolher a vontade do Pai em nossa vida.
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Vamos cantar: Imaculada Maria (L. M. Frei Fabretti)
Imaculada Maria de Deus./ Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada Maria do povo. / Mãe dos aflitos que estão junto à 
cruz.
 
1. Um coração que era sim para a vida. Um coração que era sim 
para o irmão. Um coração que era sim para Deus. 
Reino de Deus renovando este chão!
 
2. Faça-se ó Pai, vossa plena vontade. Que os nossos passos se 
tornem memória do amor fiel que Maria gerou. 
Reino de Deus atuando na história!

Leitor 1. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que fizestes resplande-
cer sobre a terra a luz de Cristo, que iluminou a noite escura, aco-
lhei benignamente as nossas súplicas pelos homens e mulheres 
de quem Ele se fez irmão. Ele que vive e reina por todos os séculos 
dos séculos. Todos: Amém.

6 BÊNÇÃO 
Leitor 1. Deus nos abençoe e nos guarde. Todos: Amém.
Leitor 2. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós.  
Todos: Amém.
Leitor 1. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz.  
Todos: Amém.
Leitor 2. Abençoe-nos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito 
Santo. Todos: Amém.

7 COMPROMISSO
Sugestão: escrever uma mensagem de esperança e 
alegria e comunicar por e-mail, Facebook, Instagram, ou 
mesmo fazer um cartão e levar a um lar de pessoa idosa 
ou a alguém que esteja precisando palavras de ânimo e 
força.
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PREPARAR
• Texto Bíblico: LUCAS 2,1-7
•  Imagens do presépio: 

Menino Jesus na 
manjedoura. 

1 ACOLHIDA
Sinal da Cruz
Leitor 1. O Anjo do Senhor 
anunciou a Maria.
Todos. E Ela concebeu do 
Espírito Santo.

Ave Maria…
Leitor 1. Eis a serva do Senhor.
Todos. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. Ave 
Maria…
Leitor 1. E o Verbo se fez carne.
Todos. E habitou entre nós. Ave Maria…
Leitor 1. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
Todos. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a 
encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à 
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém.

DEUS ESTÁ ENTRE NÓS!
Segundo Encontro
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2 TEMA DO DIA
Leitor 1. Neste segundo dia de nossa oração e reflexão para 
o Natal, contemplaremos a presença de Deus que ilumina as 
noites escuras de nossas vidas. Sua luz dissipa toda treva.
Leitor 2. Com o Papa Francisco rezamos: Senhor, a tua Palavra 
atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais 
do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo 
fortes e capazes. 
Leitor 1. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas 
coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante 
os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças 
planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta 
gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que 
continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente (PAPA 
FRANCISCO. Discurso na Praça São Pedro, 27/03/2020).

3 LEITURA
Canto de Aclamação: Vem, Senhor Jesus. (L. e M.: Fr. Ari Tognon)
Vem, Senhor, Jesus, o mundo precisa de ti
Ao mundo falta o amor! Tu és o amor. Vem Senhor Jesus! 

Leitor 2. Ler LUCAS 2,1-7
Dar tempo para cada pessoa reler na sua Bíblia, em silêncio, a 
passagem. 

Leitor 1. Para recordar o texto:
• Os personagens
• As falas
• As ações
Cada um pode repetir a frase do Evangelho de hoje que mais 
lhe faz rezar e refletir neste encontro. 

4 MEDITAÇÃO
Leitor 2. Continuamos a meditar na Carta Admirável Sinal, do 
Papa Francisco. 
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Leitor 1. O evangelista Lucas limita-se a dizer que, tendo-
se completado os dias de Maria dar à luz, “ela deu à luz seu 
filho primogênito; envolveu-o com faixas e o recostou numa 
manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria 
(2, 7). Jesus é colocado numa manjedoura, que, em latim, se 
diz praesepium, de onde vem a nossa palavra Presépio. Ao entrar 
neste mundo, o Filho de Deus encontra lugar onde os animais 
vão comer. A palha torna-se o primeiro colchão para Aquele que 
há de revelar-se como “o Pão vivo, que desceu do céu” [Jo 6, 51]. 
(A.S. n.2).

Leitor 2. Ninguém está sozinho com Cristo. Embora ele não 
tenha sido acolhido por alguns naquele tempo, nós queremos 
aprender a acolher o Senhor que, de forma surpreendente, nos 
visita sempre. Por isso, escreveu o Papa:

Leitor 1. O Presépio manifesta a ternura de 
Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-
se até à nossa pequenez. O dom da vida, 
sempre misterioso para nós, fascina-nos 
ainda mais ao vermos que Aquele que 
nasceu de Maria é a fonte e o sustento 
de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos 
um irmão, que vem procurar-nos quando 
estamos desorientados e perdemos o rumo, 
e um amigo fiel, que está sempre ao nosso 
lado; deu-nos o seu Filho, que nos perdoa 
e nos tira do pecado (A.S. n.3).
 
Leitor 2. O coração do Presépio começa a 
palpitar quando colocamos lá, no Natal, a 
figura do Menino Jesus. Nessa fraqueza e 
fragilidade, esconde o seu poder que tudo 
cria e transforma. Parece impossível, mas 
é assim: em Jesus, Deus foi criança e, nessa 
condição, quis revelar a grandeza do seu 
amor, que se manifesta num sorriso e em suas mãos estendidas 
para quem quer que seja (A.S. n.8).
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Leitor 1. Diante da imagem do Menino Jesus na manjedoura, 
vamos refletir e partilhar como sentimos Deus, nos apoiando, 
fortalecendo e consolando. Quando você sentiu o amor e a 
presença de Deus em sua vida?
(Partilha de vivências e testemunhos)

5 ORAÇÃO
Leitor 1. Diante do Menino Deus, que se fez humano por amor, 
cantemos louvando Aquele que veio nos visitar.  
Vamos cantar: Noite Feliz (L. Franz Gruber) 
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.

Leitor 1: Deus, nosso Pai, que fizestes nascer da Virgem Mãe o 
Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-
-nos a graça de O reconhecermos em cada ser humano. Ele que 
vive e reina para sempre. Todos: Amém.

6 BÊNÇÃO 
Leitor 1. Deus nos abençoe e nos guarde. Todos: Amém.
Leitor 2. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós.  
Todos: Amém.
Leitor 1. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz.  
Todos: Amém.
Leitor 2. Abençoe-nos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito 
Santo. Todos: Amém.

7 COMPROMISSO
Sugestão: Convidar alguma pessoa 
que resida sozinha ou que esteja 
passando alguma necessidade 
material para o almoço de Natal. Na casa de uma família 
cristã a alegria do Natal é sempre partilhada, porque 
sempre tem lugar nessa hospedaria.
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PREPARAR
•  Texto Bíblico: 

LUCAS 2,8-20
•  Imagens do presépio: 

pastores e ovelhas. 

1 ACOLHIDA
Sinal da Cruz
Leitor 1. O Anjo do  
Senhor anunciou a Maria.
Todos. E Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria…
Leitor 1. Eis a serva do Senhor. 
Todos. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. Ave Maria… 
Leitor 1. E o Verbo se fez carne. 
Todos. E habitou entre nós. Ave Maria… 
Leitor 1. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
Todos. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a 
encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à 
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém.

2 TEMA DO DIA
Leitor 1. Neste terceiro dia em preparação ao Natal, recordare-
mos os pastores de Belém, que foram os primeiros a visitar o 
Menino Jesus. Eles nos lembram de todas as pessoas que saem 
ao encontro dos outros.

PAZ NA TERRA!
Terceiro Encontro
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Leitor 2. O Papa Francisco disse: Quantas pessoas dia a dia exerci-
tam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear 
pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, avôs, avós 
e professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos 
do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando 
hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! 

Leitor 1. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo 
bem de todos! A oração e o serviço silencioso: são as nossas ar-
mas vencedoras (PAPA FRANCISCO. Discurso na Praça São Pe-
dro, 27/03/2020).

3 LEITURA
Canto de Aclamação: Vem, Senhor Jesus. (L. e M.: Fr. Ari Tognon)
Vem, Senhor, Jesus, o mundo precisa de ti
Ao mundo falta a paz! Tu és a paz. Vem Senhor Jesus! 

Leitor 2. Ler LUCAS 2, 8-20
Dar tempo para cada pessoa reler na sua Bíblia, em silêncio, a 
passagem. 

Leitor 1. Para recordar o texto:
• Os personagens
• As falas
• As ações
Cada um pode repetir a frase do Evangelho de hoje que mais lhe 
faz rezar e refletir neste encontro. 

4 MEDITAÇÃO
Leitor 2. A Carta Admirável Sinal, do Papa Francisco, refere-se 
aos pastores de Belém: 
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Leitor 1. “Vamos a Belém 
ver o que aconteceu e que o 
Senhor nos deu a conhecer” 
(Lc 2, 15): assim falam os  
pastores, depois do anúncio 
que os anjos lhes fizeram. É 
um ensinamento muito belo, 
que nos é dado na simplici-
dade da descrição. Ao contrá-
rio de tanta gente ocupada a 
fazer muitas outras coisas, os 
pastores tornam-se as primei-
ras testemunhas do essencial, 
isto é, da salvação que nos é 
oferecida. São os mais humil-
des e os mais pobres que sa-
bem acolher o acontecimento 
da Encarnação. Ao Deus, que vem ao nosso encontro no Menino 
Jesus, os pastores respondem, pondo-se a caminho rumo a Ele, 
para um encontro de amor e de grata admiração (A.S. n.5). 

Leitor 2. Superar nosso apego às coisas materiais, valorizar as 
pessoas simples e perceber que todos temos grande carência 
diante da finitude e da impotência, são as lições do Presépio, 
como escreveu o Papa:

Leitor 1. Mendigos e pessoas que não conhecem outra abundân-
cia a não ser a do coração estão próximas do Menino Jesus de 
pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las 
de um berço de tal modo improvisado que os pobres, ao seu 
redor, não destoam de modo algum. Ao contrário, os pobres são 
os privilegiados deste mistério e, muitas vezes, aqueles que me-
lhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós. 
No Presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus se 
faz homem para aqueles que mais sentem a necessidade do seu 
amor e pedem a sua proximidade. Jesus, “manso e humilde de 
coração” (Mt 11, 29), nasceu pobre, levou uma vida simples, para 
nos ensinar a identificar e a viver do essencial (A.S. n.6).
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Leitor 2. Diante da imagem dos pastores pobres de Belém, va-
mos partilhar: Como estamos percebendo a realidade atual, a 
fome, a falta de emprego, a dificuldade com a saúde e a edu-
cação? Estamos aprendendo a viver do essencial e sermos mais 
humildes, ou ainda é difícil aprender essa lição do presépio? 
Que histórias de valor dos humildes e simples conhecemos e 
podemos partilhar?
(Partilha de vivências e testemunhos)

5 ORAÇÃO
Leitor 1. Junto aos pastores de Belém, cantemos como fizeram 
os anjos naquela noite santa.
Vamos cantar: Noite Feliz (L. Franz Gruber) 
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.

Leitor 1. Pai santo, vosso Filho Jesus nasceu em Belém, solidário 
com os pobres e sofredores; fazei que O acolhamos como vossa 
resposta de amor aos nossos anseios e esperanças. Por Cristo, 
nosso Senhor. Todos. Amém.

6 BÊNÇÃO 
Leitor 1. Deus nos abençoe e nos guarde. Todos. Amém.
Leitor 2. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós.  
Todos. Amém.
Leitor 1. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz.  
Todos. Amém.
Leitor 2. Abençoe-nos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito 
Santo. Todos. Amém.

7 COMPROMISSO
Sugestão: Participar de alguma campanha na paróquia, 
bairro ou cidade que ajude pessoas pobres. Elas são as 
prediletas do Senhor, e lembrar-se delas no Natal é uma 
forma de presentear o Senhor, que foi visitado pelos po-
bres pastores de Belém.
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PREPARAR
•  Texto Bíblico:  

MATEUS 2,1-12
•  As imagens do presépio: 

os reis magos

1 ACOLHIDA

Sinal da Cruz

Leitor 1. O Anjo do Senhor 
anunciou a Maria.

Todos. E Ela concebeu do 
Espírito Santo. Ave Maria…

Leitor 1. Eis a serva do Senhor. 

Todos.  Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.  
Ave Maria…

Leitor 1. E o Verbo se fez carne. 

Todos. E habitou entre nós. Ave Maria…

Leitor 1. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

Todos. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a 
encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à 
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém.

UMA IMENSA ALEGRIA!
Quarto Encontro
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2 TEMA DO DIA
Leitor 1. Neste quarto dia em preparação ao Natal recordare-
mos a caminhada dos sábios do Oriente que, seguindo uma 
estrela, chegam até o Menino Deus e oferecem seus presentes. 
Deus mesmo oferece-nos seu grande presente: Jesus. 

Leitor 2. Disse o Papa Francisco: O Senhor interpela-nos e, no 
meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a 
solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e sig-
nificado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor 
desperta, para acordar e reanimar a nossa fé pascal.

Leitor 1. Temos uma âncora: na sua cruz, fomos salvos. Temos um 
leme: na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma esperança: na 
sua cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém 
nos separe do seu amor redentor. (...) Da sua cruz, o Senhor desa-
fia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles 
que precisam de nós, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça 
que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega  
(cf. Is 42, 3), que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperan-
ça (PAPA FRANCISCO. Discurso na Praça São Pedro, 27/03/2020).

3 LEITURA
Canto de Aclamação: Vem, Senhor Jesus. (L. e M.: Fr. Ari Tognon)
Vem, Senhor, Jesus, o mundo precisa de ti
Ao mundo falta alegria! Tu és alegria. Vem Senhor Jesus! 

Leitor 2. Ler MATEUS 2, 1-12
Dar tempo para cada pessoa reler na sua Bíblia, em silêncio, a 
passagem. 

Leitor 1. Para recordar o texto:
• Os personagens
• As falas
• As ações
Cada um pode repetir a frase do Evangelho de hoje que mais lhe 
faz rezar e refletir neste encontro. 
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4 MEDITAÇÃO
Leitor 2. Na Carta Admirável Sinal, o Papa Francisco indica como 
a atitude dos magos pode nos orientar:

Leitor 1. Tendo observado a estrela, aqueles sábios e ricos se-
nhores do Oriente puseram-se a caminho rumo a Belém para 
conhecer Jesus e oferecer-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. 
Esses presentes têm também um significado alegórico: o ouro 
honra a realeza de Jesus; o incenso, a sua divindade; a mirra, a 
sua humanidade sagrada que experimentará a morte e a sepul-
tura (A.S. n.9).

Leitor 2. Os magos ensinam 
que se pode partir de muito 
longe para chegar a Cristo: são 
homens ricos, estrangeiros sá-
bios, sedentos de infinito, que 
saem para uma viagem longa e 
perigosa que os leva até Belém 
(cf. Mt 2, 1-12). À vista do Me-
nino Rei, invade-os uma grande 
alegria. Não se deixam escan-
dalizar pela pobreza do am-
biente; não hesitam em pôr-se 
de joelhos e adorá-Lo. Diante 
d’Ele compreendem que Deus, 
tal como regula com soberana 
sabedoria o curso dos astros, 
assim também guia o curso da 
história, derrubando os podero-
sos e exaltando os humildes. E 
com certeza, quando regressa-
ram ao país deles, falaram des-
se encontro surpreendente com 
o Messias, inaugurando a viagem do Evangelho entre os gentios 
(A.S. n.9).



21

Leitor 1.  Diante da imagem dos magos que estudavam as es-
trelas e seguiram-na para encontrar o Menino Jesus, percebe-
mos que Deus pode valer-se de muitos modos e meios para 
atrair seus filhos até o conhecimento da verdade, que é Cristo. 
O que podemos fazer para caminhar em direção ao que Cristo 
quer e não ficar fechados em nós mesmos? Como a fé nos faz 
caminhar ao encontro dos outros para chegar até Deus? 
(Partilha de vivências e testemunhos)

5 ORAÇÃO
Leitor 1. Junto aos magos, cantemos como fizeram os anjos 
naquela noite santa.

Cantar e rezar: Ouro, incenso e mirra (Pe. Zezinho) 
São três reis que chegam lá do Oriente/ para ver um Rei que 
acaba de nascer.
Dizem que um é branco, outro, cor de jambo/ outro rei é negro 
e que vieram ver.

O novo Rei que nasceu/ Igual estrela no céu (2x)
Dizem que uma estrela muito diferente/ lá do oriente se podia ver.
Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo/ Mas pelo deserto 
eles vieram ver.

Ao novo Rei que nasceu/ Igual estrela no céu (2x)
E trazem ouro, incenso e mirra/ pra festejar o novo Rei 
que tem poder e majestade/ que vem do céu, que é de Deus. 
Que vai sofrer, que vai morrer/ e que nos libertará (2x)

Leitor 1. Pai santo que revelastes o vosso Filho às nações guian-
do-as pela estrela, concedei a nós, que já vos conhecemos pela fé, 
contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Todos: Amém.
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6 BÊNÇÃO 
Leitor 1. Deus nos abençoe e nos guarde. Todos: Amém.
Leitor 2. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
Todos: Amém.
Leitor 1. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
Todos: Amém.
Leitor 2. Abençoe-nos Deus todo-poderoso: Pai e Filho  e Espírito 
Santo. Todos: Amém.

7 COMPROMISSO
Sugestão: Preparar um presente para oferecer a alguém 
neste Natal. Pode ser um pão feito em casa, um bolo, uma 
sobremesa, ou mesmo uma peça de artesanato. Sejamos 
criativos! O importante é sair ao encontro do outro com 
um pouco de si, um sorriso e os votos de Santo Natal.



23

REZAR DIANTE DO PRESÉPIO
ADMIRÁVEL SINAL!

PREPARAR
• Texto Bíblico: JOÃO 1, 14-18 e o presépio

1 ACOLHIDA 
Sinal da Cruz
Leitor 1. O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
Todos. E Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria… 
Leitor 1. Eis a serva do Senhor.
Todos.  Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.  

Ave Maria… 
Leitor 1. E o Verbo se fez carne.
Todos. E habitou entre nós. Ave Maria… 
Leitor 1. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
Todos. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Em família
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Leitor 1. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos, a Vossa graça 
em nossas vidas, para que nós, que pela Anunciação do Anjo 
conhecemos a Encarnação do Vosso Filho, cheguemos pela 
sua Paixão e Morte na Cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo 
Nosso Senhor. Todos. Amém.

2 TEMA DO DIA
Leitor 1. Hoje vamos montar o presépio, a cena do nascimen-
to do nosso Salvador. Queremos que este ADMIRÁVEL SINAL 
esteja em nossa casa para recordar o que realmente celebra-
mos no Natal: Deus está conosco! Sobre o Presépio, escreveu 
o Papa Francisco:

Leitor 2. Quero apoiar a bela tradição de nossas famílias prepa-
rarem o Presépio, nos dias que antecedem o Natal, e também o 
costume de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, nos 
hospitais, nos estabelecimentos prisionais, nas praças… Trata-se 
verdadeiramente de um exercício de imaginação criativa, que 
recorre aos mais variados materiais para produzir, em miniatu-
ra, obras-primas de beleza. (A.S. n.1).

3 LEITURA
Canto de Aclamação: Vem, Senhor Jesus, o mundo precisa de ti

Leitor 2. Ler JOÃO 1,14-18

4 MEDITAÇÃO
Leitor 1. Na Carta Admirável Sinal, o Papa Francisco escreveu:

Leitor 2. Armar o Presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver 
a história sucedida em Belém. Naturalmente os Evangelhos con-
tinuam a ser a fonte, que nos permite conhecer e meditar aquele 
acontecimento; porém, sua representação no Presépio ajuda a 
imaginar as várias cenas, estimula-nos os afetos, convida-nos a 
sentirmos envolvidos na história da salvação (A.S. n.3).

Junto com as pessoas da casa, montar o presépio e, quando já 
estiver armado, rezar o que segue. 
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5 ORAÇÃO
Todos: Menino das palhas, Menino Jesus,/ Menino de Maria, aqui 
estou diante de ti./ Tu vieste de mansinho, na calada da noite,/ 
no silêncio das coisas que não fazem ruído./ Tu és o Menino amá-
vel e santíssimo, / deitado nas palhas porque não havia lugar 
para ti nas casas dos homens/ tão ocupados e tão cheios de si.
Não estou mais só: tu és o nosso companheiro, a presença em 
minha vida. Tu choras as minhas lágrimas/ e tu te alegras com 
minhas alegrias porque tu és meu irmão.
Tu vieste te instalar dentro de mim /e não quero que teu lugar 
seja ocupado pelo egoísmo que me mata e me aniquila, /pelo 
orgulho que sobe à cabeça, pelo desespero.
Sei, Menino de Maria, que a partir de agora,/ não há mais razão 
para desesperar, porque Deus grande, belo, / Deus magnífico e 
altíssimo se tornou meu irmão.
Santa Maria, Mãe do Senhor e Palácio de Deus, tu estás perto do 
Menino que envolves em paninhos quentes.
José, bom José, carpinteiro de mãos duras,/ e guarda de meu 
Menino das Palhas, protege esse Deus que se tornou mendigo de 
nosso amor.
Menino Jesus, hoje é festa de claridade e dia de luz. Tu nasceste 
para os homens na terra de Belém. Dá-nos tua bênção. Amém. 

7 COMPROMISSO
Sugestão: Procuremos manter viva a tradição de armar o 
Presépio. Escutemos o Papa Francisco: Não é importante 
a forma como se arma o Presépio; pode ser sempre igual 
ou modificá-la cada ano. O que conta, é que fale à nossa 
vida. Por todo o lado e na forma que for, o Presépio narra 
o amor de Deus, o Deus que Se fez menino para nos dizer 
quão próximo está de cada ser humano, independente-
mente da condição em que este se encontre.
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CELEBRAÇÃO PENITENCIAL

A Celebração Penitencial é co-
munitária e será possibilitada a 
confissão individual, caso hou-
ver presença de presbíteros.

Preparar: Duas pequenas 
manjedouras vazias: Uma para 
o Menino Jesus (atrás da qual 
está colocada uma vela apa-
gada, mas que será acesa du-
rante o rito) e a outra para o Papai Noel (com vela atrás e que 
ficará apagada).

RITO DE ACOLHIDA
Cena: O rito inicia com duas pequenas manjedouras vazias 
(atrás de cada uma é colocada uma vela apagada). As man-
jedouras estarão separadas (um metro), diante da assembleia. 
Animador: Queridas irmãs e caros irmãos. Vivemos em 2020 um 
ano muito diferente dos outros, em que uma pandemia nos 
deixou apreensivos, inseguros, com medo e até ameaçados de 
morte. A saúde do planeta sentiu-se frágil diante de um vírus de 
tamanho invisível. A Covid-19 colocou em crise desesperadora 
o poder, o mercado e seus endeusados objetivos de consumo 
e de bem-estar. Perto de nós, certamente também percebemos 
consequências sociais, políticas, econômicas e não deixaram de 
aparecer sinais de crise existencial que questionaram o próprio 
sentido da vida. Outros perderam a capacidade do diálogo, se 
tornam intolerantes ou viveram agressivos e em solidão. Não 
perceberam a presença de Deus em meio ao sofrimento e à 
difícil situação de saúde que se criara; ou somente viram um Deus 
castigador ou ausente. Era como um Natal, apenas com um Papai 
Noel na manjedoura, figura fictícia e mítica de um natal pagão. 
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(Jovem entra pelo corredor e leva uma figura de Papai Noel e a 
deita na manjedoura, atrás da qual está uma vela apagada e que 
ficará apagada até o final).

Animador: Mas o tempo da pandemia também nos revelou 
que é hora de voltar o nosso olhar para o essencial da nossa 
vida: sua origem, seu sentido, seus valores, seu destino. Como 
cristãos, experimentamos durante a quarentena o quanto 
dependemos da graça divina e da solidariedade dos outros. 
Talvez nunca sentimos tanta necessidade de celebrar a presença 
de Deus na Páscoa de nossa vida, como neste ano, para unir 
nossos medos e sofrimentos à cruz do Senhor, e de inspirar-
nos na ressurreição de Jesus Cristo a fim de podermos viver a 
esperança da saúde e da vida nova, e mesmo da vida eterna. 
Sentimos necessidade de lembrar que Cristo vive e que nos 
quer vivos, e que Ele está conosco também nas horas difíceis. 
Este é o Natal com a presença do Emanuel – Deus conosco! É 
Ele nossa alegria! É tempo de reconstruir a esperança!
(Uma criança entra pelo corredor e deita o Menino Jesus na 
manjedoura, e um casal (ou outra pessoa) acende a vela, colocada 
atrás dessa manjedoura, enquanto se repete o mantra que segue).

Canto: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, 
inunda meu ser, permanece em nós. 
Animador: Estamos no advento, tempo de preparação para 
o santo Natal. Um Natal sem a presença de Jesus é vazio e 
será só mais uma festa, como tantas outras. O verdadeiro Natal 
consiste em acolher Jesus como nosso salvador, na saúde e na 
doença, na alegria e na tristeza. Com Ele poderemos dar novo 
sentido a todas as situações de nossa vida. Ele vem apagar a 
escuridão do nosso pecado e acender nova luz para devolver-
-nos o horizonte da esperança e a alegria de viver e conviver. 
Ele vem ao nosso encontro para que nós possamos ir a Ele e 
receber seu perdão, iniciando vida nova.
Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Presidente: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de 
Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo!
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Presidente: Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, a encarnação 
de vosso Filho mereceu-nos novo sentido para a vida. Nele fo-
mos recriados com dignidade sem par, que nos tornou filhos e 
herdeiros, vocacionados a participar de vossa vida divina. Con-
cedei-nos a graça de irmos vigilantes ao encontro de seu nasci-
mento, com as lâmpadas acesas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Animador: Deus não nos quer escravos, tristes e desanimados. 
Ele deseja manifestar seu amor para salvar-nos e nos tornar 
filhos e herdeiros. São Paulo nos mostra qual o caminho a per-
correr. Acolhamos de coração aberto a sua Palavra.
Leitor: Rm 8, 13-17
(Instante de silêncio)
(Quem preside permanece sentado e repete pausadamente al-
gumas expressões ou frases da leitura)

Salmo 24
Salmista: Fazei-me conhecer vossa estrada, ó Senhor!
Todos: Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor!
Salmista: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-
me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me 
conduza, porque sois o Deus da minha salvação. 
Todos: Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor!
Salmista: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa 
compaixão que são eternas! De mim lembrai-vos, porque sois 
misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor.
Todos: Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor!
Salmista: O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom 
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos 
pobres ele ensina o seu caminho.
Todos: Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor!

(Instante de silêncio)
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Aclamação (A assembleia coloca-se em pé)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo por meio dele (Jo 3, 17).

Evangelho: Jo 3, 16-21.
Homilia:
•  Deus amou de tal modo a todos nós, que enviou seu próprio 

Filho como nosso salvador;
•  Quem nele crer não é condenado, mas terá a vida eterna;
•  A luz veio ao mundo, mas muitos amaram mais as trevas do 

que a luz, porque suas obras eram más;
•  Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz;
•  Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se ma-

nifeste que as suas obras são feitas em Deus.

Canto: Quem me segue não anda nas trevas, 
mas terá a luz da vida!
Exame de Consciência:
Animador: O evangelho que falou da luz e das trevas ajuda a 
analisar nossa vida neste tempo de preparação para acolher o 
Senhor, que deseja nascer entre nós. Somos Igreja santa e pe-
cadora. Peçamos perdão de nossas faltas, refletindo no silêncio 
de nosso coração. 

•  Sou capaz de entrar na interioridade de meu ser e reconhecer 
onde estão minhas trevas, meus limites e pecados, ou só vejo 
as falhas das pessoas que estão ao meu redor, considerando-
-me melhor do que elas? (Pequena pausa)

•  Sei tomar atitudes de solidariedade para com os irmãos e 
irmãs que procuram a luz da dignidade, da justiça, da mi-
sericórdia de Deus na família, no trabalho, na comunidade? 
(Pequena pausa)
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•  Sou capaz de participar do esforço daqueles que desejam 
mudar o caminho das trevas e ajudá-los a encontrar o cami-
nho da luz? (Pequena pausa)

•  Onde estão minhas omissões em relação aos atingidos pela 
pandemia e suas consequências?

•  Minha vida cristã é testemunho que atrai os afastados da co-
munidade de fé, que precisam ser motivados para reencon-
trar o Senhor que se aproxima? (Pequena pausa)

•  Enfim, onde preciso converter-me para reencontrar a luz das 
‘obras feitas em Deus’ neste tempo de preparação ao Natal? 

(Tempo de silêncio)

RITO DA RECONCILIAÇÃO (Em pé)
Presidente: Irmãos e irmãs, confessemos nossos pecados, e 
rezemos uns pelos outros para obter a salvação, qual luz de 
Deus que vem nos visitar.
Todos: Confesso a Deus todo poderoso, e a vós, irmãos e ir-
mãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, 
atos e omissões: por minha culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e 
irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.

Presidente: Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, que desponte 
em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, ven-
cidas as trevas do pecado, a vinda do vosso Unigênito revele que 
somos filhos da luz.  Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém.

(Se houver presbíteros, cada pessoa pode ir até o confessionário, 
dizer seus pecados e receber a absolvição e a penitência. Caso 
contrário, canta-se (ou reza-se) logo o “Magnificat” ou canta-se 
“Noite Feliz”, como sugerido a seguir)
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AÇÃO DE GRAÇAS
Presidente: 
a)  Se for cantado ou rezado o “Magnificat”: Com o cântico da 

Virgem Maria, expressamos nosso júbilo pelo perdão recebi-
do e pela alegria de sermos filhos da luz. Peçamos também 
ao Senhor onipotente que continue a estender sua miseri-
córdia, pelos séculos dos séculos. (Segue o canto ou oração 
do “Magnificat”, como abaixo).

b)  Se for cantado “Noite Feliz”: Renascidos pelo perdão que 
Deus nos concedeu, manifestemos nossa alegria de poder-
mos acolher em nossos corações, em nossas famílias e co-
munidade o Menino-Deus, Luz do mundo, cantando “Noite 
Feliz”!

Todos: Minha alma glorifica o Senhor / e o meu espírito 
exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humi-
lhação de sua serva / de hoje em diante todas as gerações 
me chamarão bem-aventurada / pois o Todo-poderoso fez 
em mim maravilhas / Santo é o seu nome. / Seu amor se es-
tende de geração em geração / sobre aqueles que o temem. 
/ Manifesta o poder do seu braço, / dispersa os orgulho-
sos, / derruba os poderosos de seus tronos /e exalta os hu-
mildes./ Sacia de bens os famintos,/ despede os ricos sem 
nada. / Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor / como 
havia prometido aos nossos pais / em favor de Abraão e de 
seus filhos para sempre. / Glória ao Pai, ao Filho e ao Espí-
rito Santo, /como era no princípio agora e sempre. Amém. 
Durante o cântico do “Magnificat” ou do “Noite Feliz”, o mesmo 
jovem e a mesma criança (pode estar vestida de branco) que le-
varam o Papai Noel e o Menino Jesus, no início da celebração, 
entram novamente pelo corredor central e se dirigem até a man-
jedoura do Papai Noel para levá-la à sacristia (ou outra sala). Ao 
retornarem os dois da sacristia, um casal (ou outra pessoa) se 
junta a eles e colocam a manjedoura do Menino Jesus no centro 
e acendem a segunda vela (que estava apagada, atrás da man-
jedoura do Papai Noel), colocando agora uma de cada lado da 
manjedoura do Menino Jesus.
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RITOS FINAIS
Presidente: O Senhor esteja convosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
Presidente: Desça sobre todos vós a bênção do Deus misericor-
dioso: Pai e Filho + e Espírito Santo. Todos: Amém.
Presidente: Reine a alegria e a luz nos vossos corações e nas 
vossas casas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Feliz 
Natal! Todos: Demos graças a Deus. 



33

(antes da ceia ou do almoço de Natal)

PREPARAR 
Água benta e um raminho para aspergir
Leitor 1: Natal: Ele está no meio de nós!
É festa do encontro de Deus com seus filhos e filhas, do céu e 
da terra. 
O Senhor nos fez conhecer a salvação. 
Como família acolhamos a maior benção de Deus
para a humanidade: Jesus Menino. Ele é o nosso caminho,
verdade e vida.
Todos: Pai-nosso 

Bênção da Casa 
Leitor 1: O Deus de infinita bondade, que expulsou as trevas 
do mundo com a luz do seu nascimento, expulse de nossos 
corações as trevas do egoísmo e nos faça renascer no amor e 
na paz. Todos: Amém!
Leitor 2: Aquele que anunciou aos pastores, pelo Anjo, a gran-
de alegria do nascimento do Salvador comunique a nossas vi-
das e a nossos lares sua alegria, tornando-nos mensageiros do 
Evangelho. Todos: Amém!
Leitor 1: Durante esta vida, Deus nos torne firmes na fé, alegres 
na esperança e solícitos na caridade.  Todos: Amém!

(Alguém da família molha o raminho na água e abençoa)
O Senhor de bondade nos abençoe e abençoe esta nossa casa, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Todos: Amém!

BÊNÇÃO DA CASA 
NO DIA DE NATAL
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Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-
-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida; uma 
vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria 
com a promessa da eternidade.

Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A 
causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, ven-
cedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém 
isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se 
aproxima da vitória; rejubile o pecador, porque lhe é oferecido 
o perdão; reanime-se o pagão, porque é chamado à vida.

Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos inson-
dáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza 
do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o 
demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza 
que antes vencera.

O NATAL DO SENHOR

Dos Sermões de São Leão Magno, papa
(Sermo I in Nativitate Domini)

Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade



Eis porque, no nascimento do Senhor, os anjos cantam ju-
bilosos: Glória a Deus nas alturas; e anunciam: paz na terra aos 
homens de boa vontade (Lc 2,14). Eles vêem a Jerusalém celeste 
ser formada de todas as nações do mundo. Diante dessa obra 
inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os 
homens, em sua pequenez, quando os anjos, em sua grandeza, 
assim se rejubilam?

Amados filhos, demos graças a Deus Pai, por seu Filho, no 
Espírito Santo; pois, na imensa misericórdia com que nos amou, 
compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa 
das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo (Ef 2,5) para 
que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos.

Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos; 
e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, 
renunciemos às obras da carne.

Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que parti-
cipas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um 
comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que 
cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arran-
cado do poder das trevas e levado para a luz e o Reino de Deus.

Pelo sacramento do Batismo te tornaste templo do Espírito 
Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede, não 
recaias sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação 
é o sangue de Cristo.
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