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CELEBRAR EM FAMÍLIA 

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR  
24 DE DEZEMBRO DE 2021 
- CELEBRAÇÃO DA NOITE - 

 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 

os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 
podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 

nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 
CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, um 

vaso de flores, uma imagem ou ícone da Sagrada Família, ou do 
presépio. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai 
ou a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

 

Preparar ainda: 
- Uma imagem do Menino Jesus, junto à Bíblia, velas e flores; 
- Um pequeno sininho; 
- Seria oportuno realizar a celebração antes de uma refeição da família. 
 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 

Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse 
o site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 
https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

  

https://www.cnbb.org.br/downloads/


 

CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
Aleluia, aleluia! Glória a Deus nos altos céus! 

E, na terra, paz aos homens, bem-amados filhos seus! 
 

1. Da flor plantada na terra, nasceu um fruto divino. 
Um filho foi concebido, o céu nos deu um menino. 

 
2. O sim da Virgem Maria gerou a luz da esperança. 

E Deus o mundo recria na forma de uma criança. 
 
3. Alegres como os pastores, cantemos graças a Deus. 

Seu Filho vem, como pobre, unir a terra e os céus. 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 

 
D.: Natal é a festa do encontro. Deus vem nos encontrar. Qualquer encontro 

nos reserva sempre uma surpresa, afinal o outro é sempre um mistério 
sagrado. Neste encontro Deus nos surpreende com sua capacidade de amar. 

T.: O amor vem ficar perto de nós para nos ensinar a amar. 
 

D.: Uma luz brilhou nas trevas. Esta luz vem de Deus. Esta luz é o próprio 
Deus. O amor antes de ser uma experiência humana é um dom do céu. 

Amar é ser capaz de sentir a fragilidade do outro. Deus nos amou quando 
ainda éramos pecadores e seu amor nos faz ser melhor. O Natal nos faz 

sentir que entre o coração de Deus e o coração do homem existe uma 
amizade maior que nem o pecado pode destruir. Antes de pedir o perdão de 

Deus vamos manifestar a força do perdão entre nós. 
 

(Cada membro da família é convidado, espontaneamente, a manifestar um 
pedido de perdão, seja a alguém específico da família, seja de um modo 

geral para com Deus.) 

 
(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Com humildade, peçamos o perdão de Deus: 

 
Canto:2 

Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.  
Piedade, piedade, piedade de nós!  

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=TF7P7OIAtpI 
2 https://www.youtube.com/watch?v=D2On3gh6AqE 



 

Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.  

Piedade, piedade, piedade de nós!  
Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa 

Piedade, piedade, piedade de nós!  
 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha 

piedade de nós e nos faça participar um dia da vida eterna. 
T.: Amém. 

 
UMA CRIANÇA: Paz na Terra, pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus 

menino este nosso lar.  
(se possível, a criança toca um pequeno sino) 

 
Glória3  

Glória, glória! Anjos do céu 
Cantam todos seu amor! 

E na terra, homens de paz 
Deus merece o louvor 

 

Deus e Pai, nós vos louvamos 
Adoramos, bendizemos 

Damos glória ao Vosso nome 
Vossos dons agradecemos! 

 
Senhor nosso Jesus Cristo 
Unigênito do Pai 

Vós de Deus Cordeiro Santo 
Nossas culpas perdoai! 

Vós que estais junto do Pai 
Como nosso intercessor 

Acolhei nossos pedidos 
Atendei nosso clamor! 

 
Vós somente sois o Santo 
O Altíssimo, o Senhor 

Com o Espírito Divino 
De Deus Pai no esplendor! 

 
Ou rezado:  

 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. 

Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos 

damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 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, tende 

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. 

Amém.  
 

D.: 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 Nosso Senhor, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. T.: Amém. 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=dlbg78WxwuU 



 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

 
Canto:4 
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, 

Inunda meu ser, permanece em nós. 
 

Primeira Leitura:                  (Is 9,1-6) 
 

L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
O povo, que andava na escuridão, viu uma grande luz; para os que 

habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a 
alegria, e aumentaste a felicidade; todos se regozijam em tua presença como 

alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os 
despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, - a carga sobre os ombros, o 

orgulho dos fiscais - tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de 
tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e 

devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado 
um filho; ele traz aos ombros a marca da realeza; o nome que lhe foi dado é: 
Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. 

Grande 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 agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor 
dos exércitos há de realizar estas coisas. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:5           (Sl 95,1-2a.2b-3.11-12,13 (R. Lc 2,11)) 

 

R.: Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. 
 

L.: 1Cantai ao Senhor Deus um canto novo,+ 
2cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!* 

Cantai e bendizei seu santo nome! R. 
 

L.: 2bDia após dia anunciai sua salvação,+ 
3manifestai a sua glória entre as nações,* 

e entre os povos do universo seus prodígios! R. 
 

L.: 11O céu se rejubile e exulte a terra,* 
aplauda o mar com o que vive em suas águas; 
12os campos com seus frutos rejubilem* 

e exultem as florestas e as matas. R. 
 

L.: 13na 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. R. 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM 
5 https://www.youtube.com/watch?v=ai0syQXlUzY 



 

Segunda Leitura:                      (Tt 2,11-14) 

 
L.: Leitura da Carta de São Paulo a Tito. 

Caríssimo: A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos 
os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas 
e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade aguardando a feliz 

esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, 
Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar 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. 
 

Aclamação ao Evangelho:6 
 

T.: 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) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, 

ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento 
foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se cada 

um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José 
subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada 
Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava 

grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, 
e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na 

manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região 
havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu 

rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os 
envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos 

pastores: 'Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será 
para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, 

que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: Encontrareis um recém-
nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura.' E, de repente, 

juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a 
Deus, dizendo: 'Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos 

homens por ele amados.' Palavra da Salvação. 
T.: Gloria a vós, Senhor!  

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: A Palavra de Deus fala ao nosso coração e nos convida a perceber a 

presença de Deus junto a nós. Como comunidade reunida em oração 
devemos responder sim à Deus; façamos nossa adesão professando a fé: 

                                                             
6 https://www.youtube.com/watch?v=90X1zUSE_OQ 



 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 

Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, (todos se ajoelham até “da 
Virgem Maria”) que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu 

da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; 

subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 

ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Deus vem ficar perto de nós. Com esta confiança apresentemos ao 
Senhor as nossas preces: 

 
T.: Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz! 

 
L.: Abençoai-nos ao celebrar com alegria o nascimento do Salvador, que a 

força da vossa Palavra reavive nossa esperança, nós vos suplicamos, 
Senhor. 

  
L.: Iluminai vossa Igreja, o papa, os bispos, sacerdotes, diáconos e leigos 

comprometidos, para que testemunhemos com alegria a novidade do Natal: 
Deus nos faz irmãos, nós vos suplicamos, Senhor. 
  

L.: Renovai nossa Família pelo nascimento de vosso Filho, e que 
reconheçamos sua presença entre nós e nos irmãos e irmãs. Que se 

multipliquem os gestos de amor e de cuidado, nós vos suplicamos, Senhor. 
  

L.: Tocai no coração de todos os cristãos, para que tenham a coragem da fé. 
Que a paz vença os conflitos e violências, nós vos suplicamos, Senhor. 

 
L.: Confortai os que se sentem fracos, os que estão só e principalmente os 

doentes ou pessoas que perderam entes queridos, nós vos suplicamos, 
Senhor. 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Senhor Deus, vós sois muito bom para conosco, e nada escapa ao vosso 
olhar misericordioso. Acolhei nossa prece e dai-nos vossa paz. Por Cristo, 

vosso Filho, nascido de Maria, e Senhor nosso. 
T.: Amém. 

 
Entronização da Imagem do Menino Jesus no Presépio  

 
D.: Hoje é Noite de Natal! Nasceu o Salvador. Não se trata de mera 
recordação, mas de acontecimentos que se repetem sempre que alguém 

promove o bem. Levar a vida a quem já perdeu a vontade de viver, levar o 
amor a quem não acredita mais em nada, levar a paz a quem está 

atormentado, tudo isto é repetir o nascimento de Jesus, que veio ao mundo 



 

para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Que todos vivam 

e celebrem o verdadeiro sentido do Natal. 
 

(Se a família tiver o presépio: Neste momento as crianças sejam convidadas 
para conduzir a imagem do menino Jesus até o presépio) 

 

Noite Feliz:7 
Noite feliz, noite feliz 

Ó Senhor, Deus de amor 
Pobrezinho nasceu em Belém 

Eis na lapa Jesus, nosso bem 
Dorme em paz, ó Jesus. (2x) 

 
Noite feliz, noite feliz 

Eis que no ar vem cantar 
Aos pastores, os anjos no céu 

Anunciando a chegada de Deus 
De Jesus salvador. (2x) 

 
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) 

 
D.: Que o nascimento de Jesus reavive em nós o compromisso de construir 
seu Reino de amor, rezemos: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus que a alegria de celebrar o Natal do Vosso Filho frutifique em 

nossos corações e nos disponha a todo progresso espiritual, para que 
sejamos sustentados em nossas ações pela força de vosso amor. Por Cristo, 

nosso Senhor.  
T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
Bênção da Ceia: 

 
(Os alimentos podem ser servidos a mesa, todos reunidos rezam:) 

 
Pai ou Mãe (se possível): Bendito sejas Tu, Senhor, Deus da vida, que de 

forma admirável quiseste assumir nossa condição humana, tornando-nos 
filhos da luz.  
T.: Glória a Deus no mais alto dos céus.  

                                                             
7 https://www.youtube.com/watch?v=WOao-H3Nbok 



 

Pai ou Mãe (se possível): Ó Deus de infinita bondade, que tornas cada vez 

mais firme a união dos teus filhos e filhas ao partir o pão, abençoa a nós e 
a estes dons que vamos repartir; concede-nos que, ao sentar-nos com alegria 

a esta mesa comum, saibamos sempre alimentar a nossa vida fraterna e 
partilhar o pão com os famintos. 
T.: Glória a Deus no mais alto dos céus. 
Pai ou Mãe (se possível): Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.  
T.: Para sempre seja louvado. 

 
- Sugestão de Cantos: 

A) 8 
1. Vinde cristãos, vinde à porfia 

cantemos hinos de louvor, 
hinos de paz e de alegria, 

que os anjos cantam ao 
Senhor: 

 
GLÓ ÓÓÓÓ ÓÓÓ  ÓÓÓ RIA 

A DEUS NAS ALTURAS ! ! ! 
GLÓ ÓÓÓ ÓÓÓ ÓÓÓ RIA 

A DEUS NAS ALTU U RAS ! ! ! 
 

 

2. Foi nesta noite venturosa 

em que nasceu nosso Senhor, 
que os anjos, com voz 

harmoniosa, 
deram a Deus o seu louvor: 

 
3. Vinde juntar-vos aos 

pastores, 
vinde com eles a Belém! 

Vinde, correndo pressurosos; 
o Salvador, enfim, nos vem ! 

 

 
B) 9 

1. Cristãos, vinde todos, com 
alegres cantos. Oh! Vinde, oh! 
Vinde até Belém. Vede nascido, 

vosso rei eterno... 
 

Oh! Vinde adoremos! Oh! 
Vinde adoremos! 

Oh! Vinde adoremos! O 
salvador! 

 
2. Humildes pastores deixam 

seu rebanho e alegres acorrem 
ao rei do céu. Nós, igualmente, 

cheios de alegria... 
 

 
 

 
 

 

                                                             
8 https://youtu.be/mwhhb96QEQ4 
9 https://www.youtube.com/watch?v=_4l5AhXcug0 

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... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_4l5AhXcug0

