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NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

 - QUINTA-FEIRA – MISSA DA NOITE - COR BRANCO - ANO B - 
 

São Paulo, 24 de Dezembro de 2020 

Missa: 20h00 
- EQUIPE DE ACOLHIDA: Nas portas da Igreja, distribuindo velas para a assembleia. 

- AMBIENTAÇÃO: Candelabros grandes no altar, suporte de vidro, manjedoura, arranjo de flores e velas 

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Intenções da Celebração 
 

Igreja na penumbra 

ACENDIMENTO DAS VELAS:  
Despontou a Tua Luz, Jerusalém, e a glória do Senhor te iluminou! Os povos andarão na Tua Luz. Aleluia, Aleluia! (bis) 
(4 acólitos acendem as velas dos candelabros do Altar, da Palavra, Velas da Dedicação e em seguida acendem as velas da assembleia) 

 

Nasceu hoje o Salvador! Bendito seja o Senhor!”  
 

Animador: Ó noite santa! Ó noite bendita! Noite esperada por nós, como promessa de nova vida! 

Exultemos de alegria no Senhor, pois nasceu o Salvador da humanidade. Como Maria, acolhamos o maior 

presente que Deus fez à humanidade: o seu próprio Filho. Jubilosos, celebremos o nascimento de JESUS - 

a Salvação de Deus, que tem nome de criança! Cantemos: 
  

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão com Ministros da Palavra, Eucaristia, Evangeliário, Acólitos, Cruz e Padre 

SAUDAÇÃO: 

PROCLAMAÇÃO DO NATAL: Cantada 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  
 

ENTRADA DA IMAGEM DO MENINO JESUS:  

Animador: “Eu vos anuncio uma grande alegria: hoje nasceu para vós um Salvador”. Jesus, a Luz do 

mundo nasce no seio de uma família e vem habitar entre nós. Que nossa comunidade seja, nesta noite, o 

presépio de Belém e o colo de Maria, para acolher com júbilo o mistério da Encarnação. Canto: 
Entrada de um casal Maria e José com um candeeiro com a imagem do Menino Jesus. No presbitério a Imagem do Menino 

Jesus será colocada na manjedoura e o casal sai pelo corredor central. Terminada o canto o padre incensa a Imagem do 

Menino Jesus em silencio. Padre volta para centro do presbitério e anuncia-se o Glória in excelsis Deo! 
 

INTRÓITO: Após a incensação Imagem toca campana em seguida cantor em tom solene anuncia: Gloria in excelsis Deo! 
Faz-se um breve silêncio e inicia o canto do Glória. 
 

GLÓRIA: Com toque de sinos (internos e externos) - Acender as luzes da Igreja 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: Is  9,1-6 

SALMO RESPONSORIAL (95): 
R. HOJE NASCEU PARA NÓS O SALVADOR, QUE É CRISTO, O SENHOR! 

SEGUNDA LEITURA: Tt 2,11-14 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (ensaiar com os acólitos, ministros e leitores) 

Aleluia, aleluia, aleluia! Eu vos trago a boa-nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor.  

EVANGELHO: Lc 2,1-14 

HOMILIA: 
PROFISSÃO DE FÉ: 

6º DIA DA NOVENA EM LOUVOR À NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO:  

(Padre anuncia a novena, canta-se um refrão de NSSC, padre se posiciona e ajoelha enfrente a Imagem para rezar a Novena) 
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ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R.: VINDE, SENHOR, COM VOSSA PAZ! 
 

1. “O nome que lhe foi dado: Conselheiro admirável, Deus forte, Príncipe da Paz” (Is 9,5) 

Senhor Jesus, Príncipe da Paz, abençoai e protegei vossa Igreja, os seus ministros e servidores, para que 

continuem revelando a todos vosso projeto de vida e de salvação, e fieis às orientações do Papa Francisco 

caminhem  firmes na esperança de construir um mundo melhor. Nós vos pedimos: 
 

2. “O povo que andava na escuridão viu uma grande luz” (Is 9,1) 

Senhor, que sois a Luz do mundo, apontai caminhos de luz e esperança para os que passam por 

tribulações, pelos que se encontram na miséria, vítimas de doenças, da pandemia e da violência, e 

iluminai todos os povos no caminho da paz e da solidariedade. Nós vos pedimos: 
 

3. “Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor” (Lc 2,11) 

Senhor Jesus, vós que nascestes do seio de Maria, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, abençoai os devotos, as famílias, os jovens, as crianças, visitai os encarcerados, consolai os 

tristes, os que perderam seus entes queridos e acolhei no paraíso os fiéis falecidos.  Nós vos pedimos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA: (Prefácio próprio do Natal – Oração Eucarística I) 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

MENSAGEM DE NATAL: 
 

Animador: “Feliz e Santo Natal a todos!” “Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que 

nasce do alto vem nos visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos 

passos no caminho da paz”. Neste Natal, contemplemos o Menino Jesus que vem ao nosso encontro, 

mesmo em meio às adversidades desse ano. Deixemo-nos envolver pela bondade e amor de nosso Deus que 

se fez pequenino para nos salvar, para nos garantir a esperança. Maria, Mãe do Menino Deus, Nossa 

Senhora do Sagrado Coração “feliz porque acreditou”, abençoe você e sua família. FELIZ NATAL!   
 

(Em seguida, com o canto: Noite Feliz, o Padre leva o Menino Jesus para o Presépio acompanhado pelos acólitos em procissão. 

Uma criança (Rafaela) ficará no presépio, padre entrega a Imagem do Menino Jesus e ela coloca na manjedoura. Padre e 

acólitos voltam ao presbitério, equipe de musica canta até padre se posicionar no altar para dar Benção Especial às crianças)  
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 

 
 
 

http://www.santuariodemaria.com.br/

