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CELEBRAR EM FAMÍLIA 

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR  

25 DE DEZEMBRO DE 2021 

- CELEBRAÇÃO DO DIA - 
 

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/ 
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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 conosco. 
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:  
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Canto2: 

 
Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.  

Piedade, piedade, piedade de nós!  
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, 
                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=D2On3gh6AqE 
3 https://www.youtube.com/watch?v=dlbg78WxwuU 



 

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 admiravelmente criastes o ser humano 

e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar 
da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 

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 52,7-10) 
 

L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Como 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!” Ouve-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. 
Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor 

consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O 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. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo: 5                (Sl (97) 98) 

 
R.: Os confins do universo contemplaram 

a salvação do nosso Deus! 
 

L.: 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. R.: 
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L.: 2 O Senhor fez conhecer a salvação, 

e às nações, sua justiça; 
3recordou o seu amor sempre fiel 

pela casa de Israel. R.: 
 
R.: Os confins do universo contemplaram 

a salvação do nosso Deus! 
 

L.: Os confins do universo contemplaram  
a salvação do nosso Deus. 
4 Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
alegrai- -vos e exultai! R.: 

 
L.: Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa 

e da cítara suave!  
6 Aclamai, com os clarins e as trombetas, 

ao Senhor, o nosso Rei! R.: 
 

Segunda Leitura:                        (Hb 1,1-6) 
 

L.: Leitura da Carta aos Hebreus. 
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos 

profetas; nestes 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. Este 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. Ele 

foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o 
nome deles. De 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?” Mas, quando faz entrar o Primogênito no mundo, Deus diz: 

“Todos os anjos devem adorá-lo!” Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:6 

 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Despontou o santo dia para nós: 
Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus,  

porque hoje grande luz brilhou na terra! 
 

EVANGELHO:                  (Jo 1,1-5.9-14) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era 

Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela 
nada se fez de tudo, que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos 
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homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. 

Era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A 
Palavra estava no mundo – e o mundo foi feito por meio dela - mas o mundo 

não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. 
Mas, a todos que a receberam, deu lhes capacidade de se tornarem filhos de 
Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do 

sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus 
mesmo. E 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. 

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: 
 

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.: A alegria de sermos amados pelo Senhor se transforma agora em oração 

confiante. Rezemos. 
 

T.: Escutai-nos, Senhor. 
 

L.: Senhor, ao celebrarmos com alegria o nascimento do Salvador, que a 
força da vossa Palavra reavive nossa esperança. 

  
L.: Senhor, que os governantes dos povos façam reinar na terra aquela paz 

desarmada e pura de Belém.  
 

L.: Senhor, que os pobres e marginalizados sintam hoje vossa proteção 
junto deles, através de nosso compromisso solidário e fraterno. 

 
L.: Senhor, que a alegria do Natal não seja para nós as extravagâncias do 
comer, beber, dar e receber presentes, mas a vida nova de conversão e 

santidade permanentes.  



 

L.: Senhor, que vossa presença em nosso meio, pela palavra, pela eucaristia 

e pelos demais sacramentos, nos faça viver, todos os dias do ano, as 
alegrias eternas das quais nos chamastes a participar.  

 
(Preces espontâneas...) 

 

D.: Senhor Jesus, que fostes enviado ao mundo para lhe trazer a luz do 
Céu, acolhei as súplicas dos seres humanos de quem vos fizestes irmão. 

Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém. 

 
Entronização da Imagem do Menino Jesus no Presépio  

 
D.: Hoje é Dia 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... 

 
 

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



 

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 Refeição: 

 
(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.  

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 ! 

                                                             
8 https://youtu.be/mwhhb96QEQ4 



 

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... 
 

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... 

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

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

