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Pai pelo Filho no Espírito, amor, 
* Ao que vem nesta noite, da 
Igreja o louvor!

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 Anim. Nesta noite, Deus 
mostrou o rosto da sua Misericór-
dia e iluminou o mundo com o bri-
lho do seu amor. Céu e terra se 
encontram no Menino que nasceu 
em Belém, criou-se em Nazaré e 
morreu na Cruz, ressuscitando 
gloriosamente para sempre. Jun-
tos com os pastores de Belém, 
mantenhamos nosso olhar fixo 
em Jesus e em seu rosto miseri-
cordioso, para podermos enxergar 
o amor da Santíssima Trindade, 
amor que nos conduz pelos cami-
nhos da história e nos coloca no 
horizonte da eternidade. 

3. ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus que nos convida 
à mesa da Palavra e da Eucaristia, 
nos chama à conversão. Reconhe-
çamos ser pecadores e invoquemos 
com confiança a misericórdia do Pai.

(silêncio)
P. Senhor, Filho de Deus, que nas-
cendo da Virgem Maria, vos fizestes 
nosso irmão, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, Filho de Deus, que co-
nheceis e compreendeis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

1. ABERTURA (Sl 2 - Nº1) CD V -Fx1
1. Reis e nações se amotinam e 

tramam, por quê? E vão contra 
o Senhor e o Messias, por quê? 
Deles se ri e aborrece o Se-
nhor, e ouvirão: “Fui eu quem 
consagrei o meu Rei em Sião!”
Glória ao Senhor, nas alturas, 
sem cessar, * Glória ao Se-
nhor, terra inteira a cantar (bis)

2. Vou proclamar o decreto que 
vem do Senhor, o que disse o 
Senhor e dizer me mandou: “Tu 
és meu Filho, meu Filho, a Ti 
hoje eu gerei, Tu me pedes e 
eu as nações te darei!”

3. Cetro de ferro nas mãos, as na-
ções regerás, Como um pote 
de barro as despedaçarás! Reis 
e Juízes da terra, guiar-vos dei-
xai, Ao Senhor com temor lhe 
servi e honrai!

4. Não o irriteis, sua raiva será 
perdição! * Bem felizes aque-
les que n’Ele estão! * Glória ao 

NATAL DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO

- MISSA DA NOITE -

P. Senhor, Filho primogênito do 
Pai, que fazeis de nós uma só fa-
mília, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso ... 
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, 
/ nós vos adoramos, nós vos glori-
ficamos, / nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. / Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, Fi-
lho de Deus Pai. / 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, ten-
de piedade de nós. / Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, / só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o 
Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. T. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
que fizestes resplandecer esta 
noite santa com a claridade da 
verdadeira luz, concedei que, 
tendo vislumbrado na terra este 
mistério, possamos gozar no 
céu sua plenitude. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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 Anim. O nascimento de 
Jesus é uma luz que brilha nas 
trevas, trazendo a justiça e a paz. 
Ouçamos com atenção: 

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 9,1-6): 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
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o mundo todo com justiça, * e 
os povos julgará com lealdade. 

8. SEGUNDA LEITURA (Tt 2,11-14)
Leitura da Carta de São Paulo a Tito
Caríssimo: 11A graça de Deus se 
manifestou trazendo salvação 
para todos os homens. 12Ela nos 
ensina a abandonar a impiedade 
e as paixões mundanas e a viver 
neste mundo com equilíbrio, jus-
tiça e piedade, 13aguardando a 
feliz esperança e a manifestação 
da glória do nosso grande Deus 
e Salvador, Jesus Cristo. 14Ele se 
entregou por nós, para nos res-
gatar de toda maldade e purificar 
para si um povo que lhe pertença 
e que se dedique a praticar o bem. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Aleluia, aleluia, aleluia!

Eu vos trago a boa nova de uma 
grande alegria: * é que hoje vos nas-
ceu o Salvador, Cristo, o Senhor.

10. EVANGELHO (Lc 2,1-14)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 1Aconteceu que naqueles dias, 
César Augusto publicou um de-
creto, ordenando o recenseamen-
to de toda a terra. 2Este primeiro 
recenseamento foi feito quando 
Quirino era governador da Síria. 
3Todos iam registrar-se cada um 
na sua cidade natal. 4Por ser da 
família e descendência de Davi, 
José subiu da cidade de Nazaré, 
na Galiléia, até a cidade de Davi, 
chamada Belém, na Judéia, 5para 
registrar-se com Maria, sua espo-
sa, que estava grávida. 6Enquanto 
estavam em Belém, completaram-
-se os dias para o parto, 7e Maria 
deu à luz o seu filho primogêni-
to. Ela o enfaixou e o colocou na 
manjedoura, pois não havia lugar 
para eles na hospedaria. 8Naquela 
região havia pastores que passa-

 1O povo, que andava na escuri-
dão, viu uma grande luz; para os 
que habitavam nas sombras da 
morte, uma luz resplandeceu. 2Fi-
zeste crescer a alegria, e aumen-
taste a felicidade; todos se regozi-
jam em tua presença como alegres 
ceifeiros na colheita, ou como exal-
tados guerreiros ao dividirem os 
despojos. 3Pois o jugo que oprimia 
o povo, – a carga sobre os ombros, 
o orgulho dos fiscais – tu os aba-
teste como na jornada de Madiã. 
4Botas de tropa de assalto, trajes 
manchados de sangue, tudo será 
queimado e devorado pelas cha-
mas. 5Porque nasceu para nós um 
menino, foi-nos dado um filho; ele 
traz aos ombros a marca da reale-
za; o nome que lhe foi dado é: Con-
selheiro admirável, Deus forte, Pai 
dos tempos futuros, Príncipe da 
Paz. 6Grande será o seu reino e a 
paz não há de ter fim sobre o trono 
de Davi e sobre o seu reinado, que 
ele irá consolidar e confirmar em 
justiça e santidade, a partir de ago-
ra e para todo o sempre. O amor 
zeloso do Senhor dos exércitos há 
de realizar estas coisas. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 95(96) 
Cantando Salmos e Aclamações, P. 172

Hoje nasceu para nós o Salva-
dor, * que é Cristo, o Senhor.

1. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, * cantai ao Senhor 
Deus, ó terra inteira! * Cantai e 
bendizei seu santo nome! * Can-
tai e bendizei seu santo nome!

2. Dia após dia anunciai sua sal-
vação * manifestai a sua glória 
entre as nações, * e entre os 
povos do universo seus prodí-
gios * e entre os povos do uni-
verso seus prodígios.

3. 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.

4. Na presença do Senhor, pois 
Ele vem, * porque vem para jul-
gar a terra inteira. * Governará 

vam a noite nos campos, tomando 
conta do seu rebanho. 9Um anjo 
do Senhor apareceu aos pastores, 
a glória do Senhor os envolveu 
em luz, e eles ficaram com mui-
to medo. 10O anjo, porém, disse 
aos pastores: “Não tenhais medo! 
Eu vos anuncio uma grande ale-
gria, que o será para todo o povo: 
11Hoje, na cidade de Davi, nasceu 
para vós um Salvador, que é o 
Cristo Senhor. 12Isto vos servirá de 
sinal: Encontrareis um recém-nas-
cido envolvido em faixas e deitado 
numa manjedoura”. 13E, de repen-
te, juntou-se ao anjo uma multidão 
da corte celeste. Cantavam lou-
vores a Deus, dizendo: 14“Glória a 
Deus no mais alto dos céus, e paz 
na terra aos homens por ele ama-
dos”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visí-
veis e invisíveis. / Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, / Filho 
Unigênito de Deus, / nascido do 
Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, / luz da luz, / Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubs-
tancial ao Pai. / Por Ele todas as 
coisas foram feitas. / E por nós, 
homens, e para nossa salvação, 
/ desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito 
Santo, / no seio da virgem Maria, 
/ e se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, em sua glória, / 
para julgar os vivos e os mortos; 
/ e o seu reino não terá fim. / Creio 
no Espírito Santo, / Senhor que 
dá a vida, / e procede do Pai e do 
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P. Felizes os convidados ...
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO (IS. 11)
(HL1 P. 36) (CD V Fx5)

Da cepa brotou a rama, da rama 
brotou a flor, da flor nasceu Ma-
ria, de Maria o Salvador. (bis)

1. O Espírito de Deus sobre Ele 
pousará, de saber, de enten-
dimento este Espírito será. De 
conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, achará sua alegria 
no temor do seu Senhor.

2. Não será pela ilusão do olhar, do 
ouvir falar, que Ele irá julgar os 
homens, como é praxe aconte-
cer... Mas os pobres desta terra 
com justiça julgará e dos fracos 
o direito ele é quem defenderá.

3. A palavra de sua boca ferirá o 
violento e o sopro de seus lá-
bios matará o avarento. A jus-
tiça é o cinto que circunda sua 
cintura. E o manto da lealdade 
é a sua vestidura.

4. Neste dia, neste dia o incrível, 
verdadeiro, coisa que nunca se 
viu, morar lobo com cordeiro... 
A comer do mesmo pasto tigre, 
boi, burro e leão, por um meni-
no guiados se confraternizarão.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Senhor 
nosso Deus, ao celebrarmos 
com alegria o Natal do nosso 
Salvador, dai-nos alcançar por 
uma vida santa seu eterno con-
vívio. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

19. ORAÇÃO DO ANO SANTO 
DA MISERICÓRDIA
Senhor Jesus Cristo, / Vós que 
nos ensinastes a ser misericordio-
sos como o Pai celeste, / e nos 
dissestes que quem Vos vê, vê a 
Ele. / Mostrai-nos o Vosso rosto e 
seremos salvos. / O Vosso olhar 
amoroso libertou Zaqueu e Ma-
teus da escravidão do dinheiro; 
/ a adúltera e Madalena de colocar 

adoremos! * Oh! Vinde adore-
mos 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 gran-
deza, sob véus de humildade, 
podemos ver. Deus pequenino, 
Deus envolto em faixas! 

4. Nasceu em pobreza, repousan-
do em palhas, o nosso afeto lhe 
vamos dar. Tanto amou-nos! 
Quem não há de amá-lo?

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, a oferenda da 
festa de hoje, na qual o céu e a ter-
ra trocam os seus dons, e dai-nos 
participar da divindade daquele 
que uniu a vós a nossa humani-
dade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
 (Prefácio do Natal I - MR, p. 410)

Filho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. 
/ Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, nesta noite de Na-
tal elevemos nossas preces ao Pai, 
que partilhou conosco sua misericór-
dia, enviando-nos o Filho na natu-
reza humana. Diante de um mundo 
tão indiferente em relação aos valo-
res que sofrem mudanças conforme 
a volatilidade do consumo e os inte-
resses do mundo, rezemos juntos: 
T. Pai Santo, que em nossas famílias 
haja lugar para Jesus. 
1. Ó Pai, a Igreja no mundo inteiro 

canta o hino que os anjos can-
taram nesta noite. 

2. Os cristãos, agradecidos, se 
alegram pelo Natal de Cristo e 
vos pedem paz e proteção. 

3. Nossa cidade também festeja a 
vinda da salvação e vos implora 
a força da união. 

4. A nossa comunidade se rejubila 
e vos glorifica pedindo saúde e 
perseverança.

5. Os pobres elevam suas mãos em 
sinal de gratidão e esperança. 

6. Os que trabalham pela justiça 
suplicam renovadas forças para 
continuar a missão. 
 (intenções da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD V Fx 4 - HL1 P. 65)
1. Cristão, vinde todos, com ale-

gres cantos. Oh! Vinde, oh! 
Vinde até Belém. Vede nascido 
vosso Rei eterno.
Oh! Vinde adoremos! * Oh! 
Vinde adoremos! * Oh! Vinde 

17. RITO DA COMUNHÃO
P. Rezemos com amor e confian-
ça a oração que o Senhor nos en-
sinou: 
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
T. Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de nós. / 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / Cor-
deiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.

LITURGIA EUCARÍSTICA

RITO DA COMUNHÃO
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a felicidade apenas numa criatura; 
/ fez Pedro chorar depois da trai-
ção, / e assegurou o Paraíso ao la-
drão arrependido. / Fazei que cada 
um de nós / considere como dirigida 
a si mesmo / as palavras que dis-
sestes à mulher samaritana: / Se 
tu conhecesses o dom de Deus! / 
Vós sois o rosto visível do Pai in-
visível, / do Deus que manifesta sua 
omnipotência / sobretudo com o 
perdão e a misericórdia: / fazei que 
a Igreja seja no mundo o rosto visível 
de Vós, seu Senhor, ressuscitado e 
na glória. / Vós quisestes que os 
Vossos ministros fossem também 
eles revestidos de fraqueza / para 
sentirem justa compaixão por 
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21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
TEMPO DO NATAL

22. CANTO FINAL (CO 95 - HL 1, p. 83)
1. 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

2. Noite feliz, noite feliz / Ó Jesus, 
Deus da luz / Quão afável é teu 
coração / Que quiseste nascer 
nosso irmão / E a nós todos sal-
var / E a nós todos salvar

aqueles que estão na ignorância e 
no erro: / fazei que todos os que se 
aproximarem de cada um deles / se 
sintam esperados, amados e per-
doados por Deus. / Enviai o Vosso 
Espírito e consagrai-nos a todos com 
a sua unção / para que o Jubileu da 
Misericórdia seja um ano de graça 
do Senhor / e a Vossa Igreja possa, 
/ com renovado entusiasmo, / levar 
aos pobres a alegre mensagem, / 
proclamar aos cativos e oprimidos a 
libertação / e aos cegos restaurar a 
vista. / Nós Vo-lo pedimos por inter-
cessão de Maria, Mãe de Misericór-
dia, a Vós que viveis e reinais com o 
Pai e o Espírito Santo, pelos séculos 
dos séculos. / Amém!

Família: aqui há lugar para Jesus!

Querido Povo de Deus: Feliz e 
santo Natal de Jesus para to-
dos!
O Natal deste ano está marca-
do por graças muito especiais 
para a família: em setembro, 
o Papa Francisco deu normas 
importantes à Igreja, em vista 
de uma assistência pastoral 
mais eficaz a muitas pessoas 
e casais, que tiveram um casa-
mento nulo.
No mesmo mês, foi realizado o 
Encontro Mundial de Famílias, 
em Filadélfia (USA), com o 
tema: “família, tua vocação é o 
amor”. Em outubro, foi realiza-
da no Vaticano a assembleia 
do Sínodo dos Bispos sobre “a 
vocação e a missão da família 
na Igreja e no mundo contem-

porâneo”. E a Novena do Natal, 
na Arquidiocese de São Paulo, 
foi orientada por este pensa-
mento: “família, aqui há lugar 
para Jesus!” 
A família esteve no centro das 
preocupações do Papa Francis-
co e da Igreja ao longo deste ano. 
Cuidando bem da família, esta-
remos ajudando a cuidar bem 
de todas as pessoas. A família é 
um bem precioso, que merece o 
reconhecimento de “patrimônio 
da humanidade”! Ela deveria ser 
tratada bem por todos!
O Natal é uma festa em famí-
lia: Deus entrou numa família 
humana e se fez parte dela; o 
Filho de Deus, Jesus Cristo, 
nascido da Virgem Maria, se 
fez irmão de todos os seres 

humanos. Nele, Deus ampliou 
infinitamente a bênção que já 
havia dado à família no início 
da humanidade.
Neste Natal, acolhamos nova-
mente a vinda do Filho de Deus 
feito homem entre nós. Que 
haja lugar para Jesus em todas 
as nossas casas; que Ele faça 
parte de todas as nossas famí-
lias. E Ele trará consigo grande 
Bênção para nossas famílias; 
será nosso companheiro e ir-
mão, cada dia; e sentiremos 
como pode ser bonita a vida em 
família, se “Ele está no meio de 
nós”! Feliz e abençoado Natal 
de Jesus!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

São Paulo, Natal de 2015
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