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Vigília de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo - 24/12/2010

“Hoje nasceu para nós o Salvador,
que é o Cristo, Senhor!”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, na fragilidade da
criança que nasceu em Belém, contemplamos o mistério da revelação do Salvador
que estamos esperando. Este mistério já é
uma realidade presente no Filho de Deus,
nascido de Maria, e nós podemos celebrar
cantando: “Hoje nasceu nosso Salvador”.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que
acontece em toda pessoa que assume a sua
humanidade e é sinal da ternura de Deus.
03. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL
(Alguém diz:)
Bendito sejas, Deus da vida, porque
fizeste nascer hoje para nós, o sol do
Oriente, Jesus Cristo, nossa salvação.
(Todos cantam, enquanto a assembleia
acende suas velas)

A luz resplandeceu
em plena escuridão.
Jamais irão as trevas
vencer o seu clarão.
04. CANTO DE ABERTURA: 121 (CD 6) /
124 e 132 (CD 21)
05. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Dir.: Que a paz do Senhor Jesus esteja
com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
06. SAUDAÇÃO DA PAZ
Dir.: Em comunhão com todos os povos da
terra e na alegria do nascimento do MeninoDeus em cada um de nós, saudemo-nos
desejando: Feliz Natal!
07. GLÓRIA: 191 / 193 (CD 12) / 204 (CD3)
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo, cantando:

08. ORAÇÃO

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 411 (cd21),
412 (CD 6) ou:

Oremos(pausa) Ó Deus, com amor de mãe
criaste o homem e a mulher de maneira
maravilhosa. Mais maravilhosamente
ainda os renovaste pela vinda de Jesus.
Olha para nós que celebramos o Natal do
teu Filho. Faze-nos participar do teu reino,
assim como ele veio participar conosco
de nossa vida humana. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
-Eis que um santo dia resplandece,
nações, vinde, adorai!
- Grande luz sobre a terra se estende,
ao Senhor, vinde adorai!
14. PARTILHA DA PALAVRA
15. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

16. PRECES DA COMUNIDADE
09. PRIMEIRA LEITURA: Is 9,1-6

Dir.: Celebremos com alegria a Jesus Cristo, em cujo nascimento os anjos anunciaram a paz ao mundo, e peçamos:

10. SALMO RESPONSORIAL: 95 (96)
Hoje nasceu para nós o Salvador, que é
Cristo, o Senhor.

TODOS: O teu Natal traga paz para todos!

- Cantai ao Senhor Deus um canto novo,†
Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
Cantai e bendizei seu santo nome!

- Senhor, olha para as nações em conflito,
põe fim às discórdias e enche de justiça e
alegria todos os povos da terra.

- Dia após dia anunciai sua salvação,†
manifestai a sua glória entre as nações
e, entre os povos do universo, seus prodígios!

- Abençoa, Senhor, as pessoas que se
consagram à educação para a paz. Faze
frutificar os seus esforços.
- Senhor, arranca de nosso coração toda
violência, ódio, discriminação. Dirige os
nossos passos no caminho da paz.

- 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 florestas e as matas.

Dir.: Recebe, Senhor, as nossas preces,
em nome de Jesus nosso Senhor. Amém

- 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.

17. PARTILHA DOS DONS: 550 (CD 21)
/ 553 (CD6)

11. SEGUNDA LEITURA: Tt 2,11-14

(O dirigente motiva a comunidade a dar
graças a Deus pelo dom da vida, cantando
um salmo ou canto bíblico).

18. RITO DE LOUVOR

12. EVANGELHO: Lc 2,1-14
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TODOS: Graças a Deus!

Dir.: Motivar a comunidade a colocar os
seus agradecimentos a Deus e após cantar
um salmo ou canto evangélico.

26. LEITURAS DA SEMANA
2ª-f. 1Jo 1,1-4 / Sl 96(97) / Jo 20,2-8
3ª-f. 1Jo 1,5-2,2 / Sl 123(124) / Mt 2,13-18
4ª-f. 1Jo 2,3-11 / Sl 95(96) / Lc 2,22-35
5ª-f. 1Jo 2,12-17 / Sl 95((96) / Lc 2,36-40
6ª-f. 1Jo 2,18-21 / Sl 95(96) / Jo 1,1-18
Sáb. Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4,4-7 /
Lc 2,16-21

19. RITO DE COMUNHÃO
20. PAI NOSSO
21. COMUNHÃO: 758 (CD 6) / 757 e 759
(CD 21)
22. ORAÇÃO

ORIENTAÇÕES

Oremos(pausa): Ó Deus da vida, tu firmaste a nossa fé com esta celebração do
Natal do Senhor, uma verdadeira passagem do teu amor em nossa vida. Faze que
brilhe em nossas comunidades o mistério
da fé que refulge em nosso coração. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

• Para o Natal a Igreja prevê 3 celebrações: Na vigília (véspera), na
aurora com as leituras: Is 62,11-12;
Sl 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 e no
dia com as leituras: Is 52,7-10, Sl 97
(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18.
• Nesta celebração, a cor usada, é
o branco ou o dourado, cores das
festas.
• Durante o hino do Glória pode-se
incensar o presépio e a assembleia.
• Na Profissão de Fé todos podem ter
velas acesas nas mãos. Enquanto se
acendem as velas, canta-se:

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO FINAL: 883 (CD 6), 119 (CD 21)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

“A luz resplandeceu em plena escuridão...”

Dir.: O Deus de toda a claridade nos ilumine com a luz de Jesus Cristo e nos
faça caminhar como filhos e filhas da luz,
agora e sempre!

Quando todos estiverem com a vela
acesa, reza-se o Creio no final o
dirigente conclui:
Recebe, Senhor, a fé que de ti mesmo recebemos e que sinceramente
professamos, razão de nossa alegria
em Cristo Salvador.

TODOS: Amém!
Dir.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Amém!

TODOS: Amém! Aleluia!

Dir.: Vamos em paz e comuniquemos a
todos o nascimento do Salvador do mundo!
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o natal
olavo bilac (1865-1918)
Jesus nasceu. Na abóbada infinita
Soam cânticos vivos de alegria;
E toda a vida universal palpita
Dentro daquela pobre estrebaria...
Não houve sedas, nem cetins, nem rendas,
No berço humilde em que nasceu Jesus...
Mas os pobres trouxeram oferendas
Para quem tinha de morrer de cruz.
Sobre a palha, risonho, e iluminado
Pelo luar dos olhos de Maria,

Vede o Menino Deus, que está cercado
Dos animais da pobre estrebaria.
Nasceu entre pombas reluzentes;
Na humildade e na paz deste lugar,
Assim que abriu os olhos inocentes
Foi para os pobres seu primeiro olhar.
Natal! Natal! Em toda a natureza
Há sorrisos e cantos, neste dia...
Salve Deus da humildade e da pobreza
Nascido numa pobre estrebaria.
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