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VIGÍLIA DO NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - 24/12/2012

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Hoje celebramos o cumprimento
das promessas de Deus de realizar uma
aliança com toda a humanidade e estabelecer o seu reinado. Fazemos isto por
meio de uma vigília de oração recordando
o nascimento de Jesus em Belém, pobre
entre os pobres. Acolhemos o anúncio
dos anjos aos pastores e a promessa de
paz que Jesus faz a toda a humanidade.
Alegremo-nos todos no Senhor: hoje
nasceu o Salvador do mundo, desceu do
céu a verdadeira paz!
3. CANTO DE ABERTURA: 109 e 112 (CD 6)
4. Rito da luz
Alguém acende o Círio Pascal e 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...
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5. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai que nos criou e do
Filho que nos salvou, e do Espírito Santo
que nos une por amor. (cantado)
Dir.: Hoje nasceu para nós um Salvador,
que é o Messias, o Senhor. Sua graça e
sua paz estejam com vocês!
Todos: Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
6. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778 (CD 26),
785 (CD 12)
Dir.: Em comunhão com todos os povos
da terra e na alegria do Menino Jesus em
cada um de nós, saudemo-nos desejando: Feliz Natal!
7. GLÓRIA: 199 (CD 12), 205 (CD 3)
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo cantando.
8. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que enchestes de luz esta noite em que nasce Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo.
Dai a nós, que o recebemos como Deus
e Salvador, participar de sua luz eternamente no céu. Por nosso senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Leitor: Proclamação da Boa-Nova de Jesus Cristo segundo Mateus.

DEUS NOS FALA

14. PARTILHA DA PALAVRA

9. PRIMEIRA LEITURA: Is 62,1-5

15. PROFISSÃO DE FÉ

10. SALMO RESPONSORIAL: 88(89)

16. PRECES DA COMUNIDADE

Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!

Dir.: Bendizendo o Senhor que visita e
liberta seu povo, apresentemos nossas
preces por toda a humanidade e cada um
de nós.

“Eu firmei uma Aliança com meu servo,
meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi,
meu servidor:
Para sempre, no teu trono, firmarei tua
linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado!”

Ilumina, Senhor, nossos passos!
Pai de amor, que o nascimento de Jesus
nos faça desejar ardentemente um mundo mais justo e mais irmão, guiado por
sua luz. Nós te pedimos.

Quão feliz é aquele povo que conhece a
alegria: seguirá pelo caminho, sempre à
luz de vossa face! Exultará de alegria em
vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exultará vossa justiça.

Senhor da vida, que cada criança nascida seja para nós a confirmação da promessa de Deus; que elas possam ser
amadas, respeitadas, amparadas e protegidas como presença do próprio Deus
no meio de nós. Nós te pedimos.

Ele então me invocará: Ó Senhor, vós
sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu
Rochedo onde encontro a salvação!
Guardarei eternamente para ele a minha
graça e com ele firmarei minha Aliança
indissolúvel.

Senhor, que o Espírito do Natal nos inspire a fortalecer a solidariedade, a fraternidade, o acolhimento aos mais necessitados e a partilha em todos os dias do ano
que vai chegar. Nós te pedimos.

11. SEGUNDA LEITURA: At 13,1617.22-25

(Seguem as espontâneas ou preparadas
pela equipe.)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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

Aleluia, aleluia, aleluia!
Amanhã será varrida da terra a iniquidade e sobre nós há de reinar o Salvador do mundo.

DEUS FAZ COMUNHÃO

13. EVANGELHO: Mt 1,1-15
Leitor: O Senhor esteja com todos vocês!

17. PARTILHA DOS DONS: 423(CD 21),
425(CD 6)

Todos: Ele está no meio de nós!
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Dir.: Partilhemos o que temos e somos
para a manutenção dos nossos trabalhos
pastorais.

DEUS NOS ENVIA

RITO DA COMUNHÃO
18. PAI-NOSSO

22. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...

23. CANTO ENVIO: 675
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus de toda claridade nos ilumine com a luz de Jesus Cristo e nos faça
caminhar como filhos e filhas da luz, agora e sempre! Amém.

19. COMUNHÃO: 578(CD 6), 581
Ministro(a): Participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade com nossos irmãos que, neste dia,
tomam parte da celebração eucarística,
memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo
será nosso alimento.

Dir.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e comuniquemos a
todos o nascimento do Salvador do mundo. Graças a Deus!

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!

ORIENTAÇÕES
w Valorizar presépio, luzes, flores.
w Uma jovem vestida de branco pode
fazer o acendimento do Círio (Rito da
Luz).
w O canto do Glória pode ser acompanhado por sinos e uma coreografia.
w Entronização da imagem do Menino
Jesus – após a proclamação do Evangelho, uma criança, acompanhada por
duas pessoas com velas, traz a imagem
do Menino Jesus e a põe num lugar
previamente preparado, em destaque.
Todos se ajoelham e quem preside à
celebração incensa a imagem, enquanto
se canta: Vinde cristãos, vinde à porfia..., ou outro canto.
w Onde for possível, no final da celebração, toda a comunidade se dirige ao
presépio, cantando “Noite Feliz”.

20. RITO DE LOUVOR
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se um salmo ou canto bíblico)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, fomos por vós
convidados a celebrar na alegria o Redentor que nasceu. Fazei-nos viver de
tal modo, que nossa vida convide crianças, jovens, adultos a ter parte convosco nas alegrias desta noite e, um dia,
na luz do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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LITURGIA DA NOITE DE NATAL
Pe. Marcelino Sivinski
Anoitece. Dia 24 de dezembro. As
famílias preparam a ceia de Natal. Nas
capelas e igrejas prepara-se o espaço
celebrativo e as equipes de liturgia revisam e interiorizam as celebrações organizadas há mais tempo. É uma noite
de festa e alegria que tem seu cume na
celebração da comunidade.
Aparecem as primeiras estrelas no
céu. Anunciam festa e escondem em sua
tênue luz mistérios guardados por milênios, recordados no livro do Êxodo: Hoje,
sabereis que o Senhor vem e nos salva.
Amanhã vereis a sua glória (Ex 16,6-7).
Desce a noite e a comunidade reunida
no Senhor, inicia o canto do Noite Feliz.
Quem preside a celebração diz: Ó Deus
que fizeste resplandecer essa noite com
a claridade da verdadeira luz, concedei
que, tendo vislumbrado na terra esse
mistério, possamos gozar no céu sua
plenitude.
Que mistério é esse portador de tanta alegria? Leão Magno responde: Hoje,
amados filhos, nasceu o nosso Salvador.
Alegremo-nos! Não pode haver tristeza no
dia em que nasceu a vida que, dissipando o
temor da morte, enche-nos de alegria com
a promessa da eternidade.
O coração dessa alegria é: um Filho
nos foi dado (cf. Is 9,6), a bondade de
Deus se manifestou (cf. Tt 3,4), Deus nos
falou por seu Filho (Hb 1,2). “Não tenhais
medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também de todo o povo:
hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós
o Salvador, que é o Cristo Senhor (Lc
2,10-11).
Um filho nos dado. Manifestação
suprema do amor de Deus. Cristo nos foi

dado pelo Pai, no Espírito Santo, como
Salvador e Reconciliador. Em Jesus, o
Pai nos deu tudo: Deu-nos o seu Filho.
Deus é amor. Jesus é o Emanuel, o Deus
conosco. Por ele, com ele e nele retornamos ao Pai.
No prefácio da missa rezamos: No
mistério da encarnação de vosso Filho,
nova luz da vossa glória brilhou para nós.
E reconhecendo a Jesus como Deus
invisível a nossos olhos, aprendemos a
amar nele a divindade que não vemos. E
na oração eucarística rezamos: em comunhão com toda a Igreja celebramos a
noite santa em que a Virgem Maria deu
ao mundo o Salvador.
Na oração após a comunhão, rezamos: Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa
seu eterno convívio.
Na noite de Natal, o momento mais
importante e significativo é a celebração
da eucaristia com a comunidade: na
escuta da Palavra de Deus, na ação de
graças e na partilha do pão e vinho eucarísticos.
O momento celebrativo na comunidade prolonga-se na ceia de Natal da
família. A troca de presentes lembra o
presente de Deus na pessoa de seu Filho.
O Filho que nos foi dado. Recorda a solidariedade de Jesus com a humanidade e
o seu ensinamento de que todos os bens
só tem sentido quando partilhados.
Natal é um reviver de que Deus nos
ama e nós somos chamados a experimentar a sua bondade e a sua ternura.
Liturgia em Mutirão - CNBB

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br - www.aves.org.br
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Telefones: (27) 3319-9062 - 3229-0299
Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Telefax: (27) 3229-4927 - Vila Velha - ES

