Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Natal do Senhor - Missa do Dia
Ano A – Branco
Diocese de Barreiras – Bahia
Espaço simbólico: temos duas propostas, a
primeiro é o presépio,
conforme a tradição de
cada comunidade na
organização de seu presépio. O segundo é o
símbolo de uma “vela
de Natal”, que será colocada próxima da
Mesa da Palavra, o espaço de onde se
anuncia o Nascimento de Jesus como luz
do mundo.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
(CD: Liturgia V, faixa 6 - Paulus)
Nasceu-nos hoje um menino / e um filho
nos foi dado. / Grande é este pequenino,
/ Rei da paz será chamado. / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1- Cantai, cantai ao Senhor / um canto novo,
um louvor! / Por maravilha tão grande, / um
canto novo, um louvor! / Por tal vitória e poder, / um canto novo, um louvor! / Por um
amor tão fiel, / um canto novo, um louvor!
2- A salvação resplendeu: / um canto novo,
um louvor! / Justiça apareceu, / um canto
novo, um louvor! / Toda a Terra contemplou,
/ um canto, um louvor! / Com alegria aplaudi,
/ um canto novo, um louvor!
3- Clarins, violões, tocai / um canto novo, um
louvor! / Ao Rei Senhor aclamai / um canto
novo, um louvor! / Cante o mar, o universo,
/ um canto novo, um louvor! / Na presença do
Senhor, / um canto novo, um louvor!
4- Ao justo Juiz que vem, / um canto novo,
um louvor! / Por todo sempre, amém, / um
canto novo, um louvor! / Glória ao Pai por seu
Filho, / um canto novo, um louvor! / A quem
no Espírito vem, / um canto novo, um louvor!

1- ACOLHIDA
(Espontânea do presidente da celebração.
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. AS: Amém!
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PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!

2- ATO PENITENCIAL

(Cantado)
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 1 – Paulus)
PR: Irmãos e Irmãs, preparemos nosso coração para celebrarmos mais dignamente a
Eucaristia, invocando o amor, a miseri-córdia e o perdão de Deus Pai (pausa):
1- Senhor, que viestes salvar os corações
arrependidos, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
2- Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
3- Senhor, que intercedeis por nós junto do
Pai, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.

3- GLÓRIA

(Cantado)
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 13 Paulus)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados.
1- Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: / nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
2- Nós vos damos graças por vossa imensa
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai.
3- Vós que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós que
estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
4- Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, / só
vós, o altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. / Amém.

4- ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus, que admiravelmente criastes o
ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por

Nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. AS: Amem!

II - Liturgia da Palavra
II - LITURGIA DA PALAVRA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
1ª LEITURA – Is 52,7-10
Leitura do Livro do Profeta Isaias.
– 7Como são belos, andando sobre os
montes, 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!” 8Ouve-se a voz de teus vigias, eles
levantam a voz, estão exultantes de alegria,
sabem que verão com os próprios olhos o
Senhor voltar a Sião.
9Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó
ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou
seu povo e resgatou Jerusalém. 10O 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.
AS: Graças a Deus!
SALMO RESPONSORIAL 97(98)
Cantando os Salmos - Ano B CD 1 Faixa 8
R. Os confins do universo contemplaram 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 contemplaram/ a
salvação do nosso Deus./ Aclamai 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!

2ª LEITURA – Hebreus 1,1-6
Leitura da Carta de São Paulo aos Hebreus.
– 1Muitas vezes e de muitos modos, falou
Deus outrora aos nossos pais, pelos
profetas; 2nestes dias, que são os últimos,
ele nos falou por meio do Filho, a quem ele
constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo
qual também ele criou o universo. 3Este é o
esplendor da glória do Pai, a expressão do
seu ser. Ele sustenta o universo com o
poder de sua palavra. Tendo feito a
purificação dos pecados, ele sentou-se à
direita da majestade divina, nas alturas. 4Ele
foi colocado tanto acima dos anjos quanto o
nome que ele herdou supera o nome deles.
5De fato, a qual dos anjos Deus disse
alguma vez: “Tu és o meu Filho, eu hoje te
gerei?” Ou ainda: “Eu serei para ele um Pai
e ele será para mim um Filho?” 6Mas,
quando faz entrar o Primogênito no mundo,
Deus diz: “Todos os anjos devem adorá-lo!”
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

5 – PROFISSÃO DE FÉ

(dois coros)

(Símbolo dos Apóstolos)
PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra:
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) foi crucificado, morto e sepultado; 1) desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia; 2) subiu aos
céus; está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, 1) donde a de vir a julgar
os vivos e os mortos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, 1) na
comunhão dos santos, na remissão dos
pecados, 2) na ressurreição da carne, na
vida eterna. AS: Amém!

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA

(CD Liturgia V, Melodia da faixa 3 - Paulus)

PR: Irmãos e irmãs, a criança cujo nascimento celebramos é o supremo sinal do
amor de Deus pela humanidade. Supliquemos confiantes ao Pai, dizendo:

Aleluia, aleluia! (bis)

AS: Vinde em nosso auxílio, Senhor!

Eis que um santo dia resplandece; / nações,
vinde adorar!

(A Comunidade pode elaborar as preces)

EVANGELHO - Jo 1,1-5.9-14

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
† Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João
AS: Glória a vós, Senhor!
1No

princípio era a Palavra, e a Palavra
estava com Deus; e a Palavra era Deus. 2No
princípio estava ela com Deus. 3Tudo foi
feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo
que foi feito. 4Nela estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. 5E a luz brilha nas
trevas, e as trevas não conseguiram
dominá-la. 9Era a luz de verdade, que, vindo
ao mundo, ilumina todo ser humano. 10A
Palavra estava no mundo — e o mundo foi
feito por meio dela —, mas o mundo não
quis conhecê-la. 11Veio para o que era seu,
e os seus não a acolheram. 12Mas, a todos
os que a receberam, deu-lhes capacidade
de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos
que acreditam em seu nome, 13pois estes
não nasceram do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade do varão, mas de
Deus mesmo. 14E a Palavra se fez carne e
habitou entre nós. E nós contemplamos a
sua glória, glória que recebe do Pai como
Filho unigênito, cheio de graça e de
verdade. – Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

‘

PR: Aceitai e acolhei, ó Pai, as preces que
vos apresentamos por Cristo, nosso Senhor. AS: Amém!

III - Liturgia Eucarística
COMENTÁRIO - (Facultativo)

7 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD: Liturgia V, faixa 4 - Paulus)
1- Cristãos, vinde todos com alegres cantos.
/ Oh! vinde, oh! Vinde até Belém! / Vede, nascido, vosso Rei eterno.
Oh! vinde, adoremos (3x) o Salvador!
2- Humildes pastores deixam seus rebanhos
/ e, alegres, acorrem ao Rei do céu. / Nós,
igualmente, cheios de alegria.
3- O Deus invisível de eternal grandeza, / sob
véus de humildade, podemos ver. / Deus pequenino, Deus envolto em faixas!
4- Nasceu em pobreza, repousando em palhas, / o nosso afeto lhe vamos dar. / Tanto
amou-nos! Quem não há de amá-lo?
5- A estrela do Oriente conduziu os Magos / e
a este mistério envolve em luz. / Tal claridade
também seguiremos.

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!
PR: Sejam de vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa de hoje, que nos trazem a
perfeita reconciliação e a plenitude do culto
divino. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio: O Cristo, luz do mundo
(Missal, página 410/478).

9 - PAI-NOSSO
PR: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou:
AS: Pai nosso...
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres
do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o
Espírito Santo. AS: Amém!
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
AS: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:)

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.
PR: Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!
AS: Senhor, eu não sou digno/a de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo/a!

CANTO DE COMUNHÃO
(CD Natal de Jesus – faixa 5 “Proclamação
do Natal”)
1- Quando há tristeza e muito pranto, / pouca
justiça social / Com nossa voz e nosso canto,
/ nós proclamamos o Natal.
O Cristo já nasceu / na gruta de Belém /
mas é preciso ainda / nascer em nós também (bis.)
2- Quantas famílias não tem casa, / quantos
irmãos que não tem pão. / É a justiça que se
atrasa, / falta Natal e conversão.
3- Quantas crianças sem estudo, / quantos
precisam compreensão / Quem para si deseja
tudo, / não tem Natal no coração.

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO
PR: Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo hoje nascido, como nos fez
nascer para a vida divina, nos conceda também sua imortalidade. Por Cristo, nosso Senhor. AS: Amém!

IV - Ritos Finais
11 – AVISOS DA COMUNIDADE
(A cargo das Equipes de Liturgia)
Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br
12 - BÊNÇÃO FINAL
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai
e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém!
PR. ou Diácono: Glorificai a Deus com
vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe! AS: Graças a Deus!
(CD Natal de Jesus, faixa 8 – Paulus)
1- Noite feliz! Noite feliz! O Senhor, Deus de
amor, / pobrezinho, nasceu em Belém, / eis
na lapa Jesus, nosso bem! / Dorme em paz,
ó Jesus! (2x)
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! (2x)
3- Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vêm
cantar / aos pastores os anjos do céu, / anunciando a chegada de Deus, / de Jesus Salvador. (2x)

13 - REFLEXÃO
Ele habita no meio de nós
“Três vezes em vinte quatro horas tentamos celebrar o que aconteceu no mundo faz
tanto tempo e o que acontece ainda hoje em
nossos corações. Examinamos este momento através de umas lentes de proporções cósmicas, as de seu significado para
universo em relação com Deus e criação da
raça humana. Retrocedemos no tempo antes do tempo da criação, a ordem e harmonia, e às implicações que ocorreram na história e está acontecendo entre nós para
sempre” (Megan McKenna, Adviento y la
Natividad día a día, Sal da Tarrae, p. 357).
Quando João, o último dos evangelistas,
escreve o seu livro, os cristãos já conheciam
a história: Belém, Maria, José, presépio, anjos e pastores. Era necessário um aprofundamento, um passo a mais. A emoção de
estar diante de um menino na manjedoura
precisa passar para o “Verbo da Vida”, ou
seja, o significado de tudo. Mais do que
“narrar” o que aconteceu, os primeiros versículos do capítulo 1º do Evangelho de São
João que lemos na liturgia do dia de Natal,
contempla, medita e aprofunda o mistério da
encarnação.
Deus está tão interessado em nossa salvação que resolveu se tornar um de nós. “E
o Verbo se fez carne e habitou entre nós”
(Jo 1,14).
“E o Verbo se fez carne” – O termo
“carne” na Bíblia não designa a parte material pessoa humana, em oposição ao espírito. “Carne”, quer dizer, se tornou um de
nós, pessoa humana, na sua condição de
fragilidade, limite e morte. É um esvaziamento total, como diz o Apóstolo Paulo.
“Habitou entre nós” significa que a encarnação não é um gesto momentâneo,
mas uma realidade permanente. Os estudiosos dizem que a melhor tradução deveria
ser: “Pôs a sua tenda no meio de nós”, referindo à experiência “peregrinante de Cristo”,
imitando o Deus de Israel que nos 40 anos
de caminho no deserto habitou com o seu
povo. “Habitar” está para residir definitivamente no mundo.
Ele conhece o mundo não somente por
tê-lo criado na eternidade, mas porque vive
nele pessoalmente. Conhece as suas alegrias, tristezas e esperanças. Teve casa,
amigos, inimigos, admiradores e adversários.
Vindo habitar, quer ser acolhido. Se não
lhe damos espaço em nossa família, trabalho, divertimento e em nossas vidas de ma-

neira geral, ele não será nunca o Deus conosco. Se não o recebemos, não vai valer
nada a sua vinda. Não adianta continuar celebrar natais se não nos aproximamos de
Deus, se ele não entra em nossas vidas.
O Natal acontece na última semana do
ano. Significa que o ano termina quando Jesus nasce. Então tudo recomeça e recomeça com força de um menino que está
nascendo.
“Contemplar a encarnação de Deus nos
dá, além de tudo, um outro motivo de esperança: que um Deus que se faz homem, homem como nós, deve fazer-nos compreender que o ser humano tem algo de divino,
que defender a pessoa humana é defender
Deus, que encontrar-se com um homem é
encontrar-se com Deus” (De Bartolome).
Hoje o Papa Francisco, na mensagem
para a cidade de Roma e para o mundo,
elencou as várias situações atuais em que
podem contemplar Jesus nas crianças sofridas do mundo, a começar pelas do Médio
Oriente que continuam a sofrer pelo agravamento das tensões entre israelitas e palestinenses”.
[...] “Vemos Jesus nas inúmeras crianças constrangidas a deixar o seu país, viajando sozinhas em condições desumanas,
presa fácil dos traficantes de seres humanos. Através dos seus olhos, vemos o
drama de tantos migrantes forçados que
chegam a pôr a vida em risco, enfrentando
viagens extenuantes que por vezes acabam
em tragédia. Revejo Jesus nas crianças que
encontrei durante a minha última viagem ao
Myanmar e ao Bangladesh, e espero que a
Comunidade Internacional não cesse de trabalhar para que seja adequadamente tutelada a dignidade das minorias presentes na
região. Jesus conhece bem a tribulação de
não ser acolhido e a dificuldade de não ter
um lugar onde poder reclinar a cabeça. Que
o nosso coração não fique fechado como ficaram as casas de Belém” (Mensagem Urbi
et Orbi, 2017).
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras

______________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
3ªf., Sto. Estevão: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30;
Mt 10,17-22; 4ªf., S. João Evangelista: 1Jo
1,1-4; Sl 96; Jo 20,2-8; 5ªf., Santos Inocentes: 1Jo 1,5 – 2,2; Sl 123; Mt 2,13-18; 6ªf.:
1Jo 2,3-11; Sl 95; Lc 2,22-35; Sábado: 1Jo
2,12-17; Sl 95; Lc 2,3640;

