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 MISSA DO DIA 
 

♫ ENTRADA:   

 Venite, adoremus, Venite, adoremus,  

 Venite, adoremus, Dominum. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   

Noite feliz, noite de paz, O Senhor, Deus de Amor,   

Pobrezinho nasceu em Belém, 

Eis na lapa Jesus, nosso bem, Dorme em paz ó Jesus, 

Dorme em paz, ó Jesus. 

 Noite feliz, noite feliz, Eis que no ar vêm cantar, 

 Aos pastores os anjos dos céus 

 Anunciando a chegada de Deus, De Jesus Salvador. 

 De Jesus Salvador. 

Noite feliz, noite de paz, Ó Jesus, Deus de luz,   

Quão amável é o Teu Coração, 

Que quiseste nascer nosso irmão  

E a nós todos salvar, E a nós todos salvar. 
 

♫ COMUNHÃO:    

 O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. 
 E vimos a sua glória de Unigénito do Pai, cheio de 
 graça e verdade.  

 

 Aleluia! Aleluia! Já nasceu o Salvador! 
 Aleluia1 Aleluia! Adorai o Redentor! 
 

♫ FINAL E ADORAÇÃO DO MENINO:    
 

 Glória in excelsis Deo! 
 

 Linda noite, linda noite, linda noite de Natal! 
 Linda noite, linda noite, linda noite de Natal. 

 

 Alegrem-se os Céus e a Terra, Cantemos com alegria, 

 Já nasceu o Deus Menino Filho da Virgem Maria. 
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1. LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS (Is 9, 2-7 (1-6))  
 

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que habita
vam nas sombras da morte uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua 
alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença, 
como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repar-
tem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava 
sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opres-
sor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue 
serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino 
nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será 
chamado «Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz». 
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e 
sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da 
justiça, agora e para sempre. Assim fará o Senhor do Universo. 
 

Palavra do Senhor. 

«Um Filho nos foi dado»  
 

Este Filho que nos é oferecido como nosso irmão, tem como missão unir-nos a Ele 
de tal modo que também nós nos tornemos filhos de Deus. 
Isto é qualquer coisa de inimaginável e que transcende infinitamente tudo o que 
podemos entender. 
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SALMO RESPONSORIAL: Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13  
 

Refrão:  Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor. 

   Hoje nasceu o nosso salvador. 
    

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira, 
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Refrão  
 

Anunciai dia a dia a sua salvação, 
publicai entre as nações a sua glória, 
em todos os povos as suas maravilhas. Refrão 

 

 Alegrem-se os céus, exulte a terra, 
 ressoe o mar e tudo o que ele contém, 
 exultem os campos e quanto neles existe, 
 alegrem-se as árvores das florestas. Refrão 
 

 Diante do Senhor que vem, 
 que vem para julgar a terra: 
 julgará o mundo com justiça 
 e os povos com fidelidade. Refrão 

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO A TITO (Tito 2, 11-14) 
 

Caríssimo: Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os 
homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos 
para vivermos, no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, 
aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande 
Deus e Salvador, Jesus Cristo, que Se entregou por nós, para nos resgatar 
de toda a iniquidade e preparar para Si mesmo um povo purificado, zeloso 
das boas obras. 
 

Palavra do Senhor. 

«Manifestou-se a graça de Deus para todos os homens»  
 

Quem olha para Jesus com fé e descobre n’Ele a manifestação da graça de Deus, 
só tem um caminho: segui-l’O! 

Isaías descreve de uma forma muito bela esta realidade, como sendo uma grande 
luz que ajuda o povo que andava nas trevas a compreender toda a sua história. 
A nossa história só ganha pleno sentido em todas as suas expectativas e aspira-
ções mais profundas à luz deste “menino que nos foi dado”... 
 

Jesus Cristo é, para ti, verdadeiramente, o Caminho, a Verdade e a Vida? 
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Sua imagem e semelhança”... 
Mas torna-se linguagem clara quando, em Jesus Cristo, Deus nos mostra o Homem 
e nos diz o que desde sempre sonhou para nós: que n’Ele tivéssemos a Vida em 
abundância!... 
 

Quando te convida a acolher Jesus, o que é que Deus tem de mais importante 
para te dizer neste Natal?  

  EVANGELHO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. JOÃO (Jo 1, 1-18) 
 

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No 
princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi 
feito. N’Ele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e 
as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado 
João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos 
acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da 
luz. O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o ho-
mem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio 
para o que era seu e os seus não O receberam. Mas àqueles que O receberam e 
acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Es-
tes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do ho-
mem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos a 
sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça e de 
verdade. João dá testemunho d’Ele, exclamando: «É deste que eu dizia: ‘O que 
vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim’». Na 
verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Por-
que, se a Lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio 
de Jesus Cristo. A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho Unigénito, que está 
no seio do Pai, é que O deu a conhecer.    
 

Palavra da salvação. 

«O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós»  
 

A carne não cabe em si de contente, quando toma consciência do Natal. 
É uma mistério de tal maneira grandioso que é indizível, porque incompreensível... 
A carne olha para si própria e não é capaz de descobrir porquê: só sabe que não 
merece, não é digna... 
«O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós». Este acontecimento só tem sentido 
olhado a partir de Deus. Continuamos sem perceber porquê, mas sabemos tirar 
conclusões. Sabemos que a carne não pode mais ser desvalorizada, vítima de abu-
sos. Há uma dignidade única que lhe advém do Verbo que se faz carne... 
 

Que exigências brotam do mistério da incarnação, na maneira como te enten-
des a ti próprio e como vives a relação com os outros? 
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SALMO RESPONSORIAL: Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
 

Refrão:  Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus, 

  viram a salvação do nosso Deus. 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo  
pelas maravilhas que Ele operou.  
A sua mão e o seu santo braço  
Lhe deram a vitória. Refrão  
 

O Senhor deu a conhecer a salvação,  
revelou aos olhos das nações a sua justiça.  
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade  
em favor da casa de Israel. Refrão 
 

Os confins da terra puderam ver  
a salvação do nosso Deus.  
Aclamai o Senhor, terra inteira,  
exultai de alegria e cantai. Refrão 
 

Cantai ao Senhor ao som da cítara,  
ao som da cítara e da lira;  
ao som da tuba e da trombeta,  
aclamai o Senhor, nosso Rei. Refrão 

2. LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS (Hebr 1, 1-6) 
 

Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, 
pelos Profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a 
quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. 
Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo 
sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação 
dos pecados, sentou-Se à direita da Majestade no alto dos Céus e ficou tanto 
acima dos Anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em 
herança. A qual dos Anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: «Tu és meu 
Filho, Eu hoje Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele será para 
Mim um Filho»? E de novo, quando introduziu no mundo o seu Primogéni-
to, disse: «Adorem-n’O todos os Anjos de Deus». 
 

Palavra do Senhor. 

«Deus falou-nos por seu Filho»  
 

Toda a nossa vida é uma longa conversa que Deus vai estabelecendo connosco. 
Começa pelas aspirações que Deus semeou no nosso coração quando nos criou “à 
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Não nos podemos permitir outra coisa, senão procurar identificarmo-nos plenamente 
com Ele. 
E isso significa fazer nosso o mistério da Cruz, centro e realização plena da Sua 
missão: “preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras”. 
A “temperança, a justiça e a piedade” são as marcas desse caminho... 
 

Como vamos acolher Jesus neste Natal? A que título? Como nosso Deus? 

  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. LUCAS 
    (Lc 2, 1-14)  
 

Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto, para ser recenseada toda a 
terra. Este primeiro recenseamento efectuou-se quando Quirino era gover-
nador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu 
também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada 
Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com 
Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, che-
gou o dia de ela dar à luz e teve o seu Filho primogénito. Envolveu-O em panos 
e deitou-O numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 
Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de 
noite os rebanhos. O Anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor 
cercou-os de luz; e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o Anjo: «Não temais, 
porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, na 
cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: 
encontrareis um Menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa 
manjedoura». Imediatamente juntou-se ao Anjo uma multidão do exército 
celeste, que louvava a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra 
aos homens por Ele amados».    
 

Palavra da salvação. 

«Nasceu-vos hoje um Salvador»  
 

A grandeza e a beleza do Natal está neste Deus que vem ao nosso encontro. 
Independentemente de ser ou não acolhido, de ser ou não desejado, de estarmos 
mais ou menos motivados para O receber… Ele vem! 
Vem sempre, como Alguém que sabe, melhor do que ninguém, que a nossa vida 
sem Ele não faz sentido, não vale a pena... 
E, por isso, vem como Salvador. 
Em cada Natal, Deus vem com a força do “hoje” próprio da vida de cada um de nós. 
Cabe-nos a nós agarrar esta oportunidade, de tocar de perto a beleza e a grandeza 
da vida que Deus sonhou para nós quando nos criou, ou (mais uma vez?...) deixá-la 
fugir... 
 

Que salvação esperamos hoje, mais do que nunca? 
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 MISSA DA NOITE 
 

♫ ENTRADA:   

 Venite, adoremus, Venite, adoremus,  

 Venite, adoremus, Dominum. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   

Noite feliz, noite de paz, O Senhor, Deus de Amor,   

Pobrezinho nasceu em Belém, 

Eis na lapa Jesus, nosso bem, Dorme em paz ó Jesus, 

Dorme em paz, ó Jesus. 

 Noite feliz, noite feliz, Eis que no ar vêm cantar, 

 Aos pastores os anjos dos céus 

 Anunciando a chegada de Deus, De Jesus Salvador. 

 De Jesus Salvador. 

Noite feliz, noite de paz, Ó Jesus, Deus de luz,   

Quão amável é o Teu Coração, 

Que quiseste nascer nosso irmão  

E a nós todos salvar, E a nós todos salvar. 
 

♫ COMUNHÃO:    

 O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. 
 E vimos a sua glória de Unigénito do Pai, cheio de 
 graça e verdade.  

 

 Aleluia! Aleluia! Já nasceu o Salvador! 
 Aleluia1 Aleluia! Adorai o Redentor! 
 

♫ FINAL E ADORAÇÃO DO MENINO:    
 

 Glória in excelsis Deo! 
 

 Linda noite, linda noite, linda noite de Natal! 
 Linda noite, linda noite, linda noite de Natal. 

 

 Alegrem-se os Céus e a Terra, Cantemos com alegria, 

 Já nasceu o Deus Menino Filho da Virgem Maria. 
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1. LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS (Is 52, 7-10) 
 

Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, 
que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: «O teu Deus é 
Rei». Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas sol-
tam brados de alegria, porque vêem com os próprios olhos o Senhor que 
volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, 
porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor desco
bre o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra 
verão a salvação do nosso Deus. 
 

Palavra do Senhor. 

“Todos os confins da Terra verão a Salvação do nosso Deus” 

 

No centro da nossa vida está a certeza inabalável do amor e do poder de Deus, que 
não deixa sem resposta o clamor do Seu povo. 
Por mais dura que seja a realidade da sua vida, é desta certeza que vive o crente. 
E tudo lhe fala dela. 
Apesar de nem sempre ser fácil viver do que não se vê... 
As circunstâncias concretas em que vivemos, as dificuldades que temos de enfren-
tar, podem eventualmente não mudar.  
Mas quando se vive animado por esta certeza, há uma alegria diferente, um espírito 
novo que se torna quase palpável e visível, até mesmo para aqueles que não co-
nhecem Deus: “Todos os confins da Terra verão a Salvação do nosso Deus”. 
 

A alegria do teu Natal está cheia desta certeza de que Deus está contigo? 


