
CELEBRAÇÃO DE NATAL EM FAMÍLIA 

MOTIVAÇÃO INICIAL: A família prepara um espaço sagrado 

(presépio, árvore natural com galhos enfeitados com bolinhas, papel 

colorido e uma manjedoura com o menino Jesus – não é obrigatório 

comprar as peças use a sua criatividade com símbolos mais naturais 

que possa encontrar).  

CÂNTICO: HOJE A NOITE É BELA 

Hoje à noite é bela, vamos a capela, / sob a luz da vela, felizes a rezar! 

/ Ao soar o sino, sino pequenino, / vai ao Deus menino, nos abençoar.  

Bate o sino pequenino, sino de Belém, / já nasceu Deus menino, 

para o nosso bem! / Paz na terra pede o sino alegres a cantar: / 

Abençoa Deus menino, este é nosso lar!  

Vamos minha gente, vamos a Belém, / vamos ver Maria e Jesus 

também! / Já deu meia noite, já chegou natal, / já tocou o sino, lá na 

Catedral. 

Celebrar o nascimento do Menino Deus é celebrar a vida. Vida de um povo que, apesar dos 

acontecimentos da época: perseguições de Roma com pesados impostos e dos Líderes do Templo que 

se apropriavam de 613 Leis, que eram como fardos pesados nas costas do povo, fazendo da religião 

uma instituição que não dava liberdade, mas causava muitas doenças e exclusões reforçada pela 

intolerância. Mesmo assim, as pessoas não perdiam a esperança, pois a essência dessa esperança era 

a vinda de um Messias Libertador, cumprimento da promessa de Deus. Quem é esse grupo que 

esperançava em Deus? Eram os pobres de Javé, ou como eram conhecidos no idioma Hebraico, 

Anawin de YAHWEH, representados aqui por José e Maria, Isabel e Zacarias, os Pastores, Simeão e 

Ana. Como dizia Pedro Casaldáliga: “nos piores momentos, mais forte deve ser a esperança”. 
 

CÂNTICO: É FESTA DE GRANDE ALEGRIA 

É festa de grande alegria nasceu o Menino Jesus. Ternura no céu que na terra brotou, trouxe paz, 

trouxe amor, trouxe luz. Venham todos cantar, é Natal do Menino Jesus. 

Maria tão meiga tão pura, seu rosto resplende de paz. No berço repousa suave Jesus. Ele é Deus, 

muito amor Ele traz. Venham todos cantar, é Natal do Menino Jesus. 

Texto para refletir: Lc 2,1-7 

"1Naquele tempo, apareceu um decreto de César Augusto, 

ordenando o recenseamento de toda a terra. 2Este foi o primeiro 

recenseamento feito, quando Quirino era governo da Síria. 
3Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. 4Também José 

subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à Cidade de 

Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, 
5para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. 
6Estando eles ali, completaram-se os dias para o parto. 7E deu 

à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, deitou-o numa manjedoura; porque não 

havia lugar para eles na hospedaria." 

1. O que mais nos tocou no texto? 
 

2. Enquanto se lia o texto o que nos foi revelando na memória sobre nossa realidade? 



SÚPLICAS DE ESPERANÇA 

1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os 

que habitavam uma terra tenebrosa” (Is 9,1). Senhor Deus de Justiça e de amor, 

afastai de nós as trevas do medo, da insegurança, da incerteza do futuro. Brilhe 

para nós a luz do discernimento para iluminar os caminhos retos. 
 

2. “Pois saibam que o Senhor lhes dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e 

dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel, Deus conosco” (Is 

7,14). Senhor Deus, mostrai para nós sinais novos da tua presença para o ano 

vindouro. Pois, estamos cansados e abatidos pelos pesados fardos do ano de 2020. 
 

3. O Senhor há de trazer para ti, e para seu povo, e para a casa de seu pai, dias de 

felicidade como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá” 

(Is 7,17). Senhor Deus, restitui em nós a fraternidade, a união e o respeito mútuo, 

para que quando os olhares se tocarem brotem sorrisos de felicidade e de 

sinceridade. 
 

4.  “Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado: sobre seu ombro 

está o manto real, e ele se chama ‘conselheiro maravilhoso’, ‘Deus forte’, ‘Pai 

para sempre’, ‘Príncipe da paz’” (Is 9,5). Senhor Deus, que onde houver ódio, 

rancor, desespero que possamos levar a paz, a suavidade e a esperança. Possamos 

ser agraciados com o dom da escuta e do conselho para tornar este mundo mais 

fraterno. 
 

5.  “Do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes. Sobre ele 

pousará o Espírito do Senhor: Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de 

conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor” (Is 11,1-2). 

Senhor Deus, que nas costuras da vida possamos sonhar com uma mesa farta e 

saudável, um espírito de respeito pela criação e pelas criaturas. 
 

6.  “Porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que, de agora em diante, 

todas as gerações me considerarão feliz, pois o todo Poderoso fez grandes coisas 

por mim. Seu nome é Santo” (Lc 2, 48). Senhor Deus, que nossos olhares sejam 

cheios de amor e compaixão, sem distinção de raça, cor, sexo e gênero. Que a 

humilhação do poder não nos faça cair na tentação de ceder aos caprichos de 

nossas necessidades. 
 

7.  “Derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes” (Lc 1,52). Senhor 

Deus, que a igualdade seja para nós uma concretude de seu Reino. Pois, somos 

irmãos e irmãs. 
 

8.  “Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada” (Lc 1,53). Senhor 

Deus, sacia-nos do teu amor, preenchendo todo vazio do nosso ser. Pois, o 

acúmulo de bens materiais, vem massacrando e destruindo o teu projeto de vida 

em plenitude.  
 

9.  “E Isabel gritou: Tu és bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 

ventre” (Lc 1,42). Senhor Deus, que os gritos que sobem do chão do 

empobrecimento, dos maus tratos com a Mãe-Terra, com os povos originários e 

tradicionais, do preconceito com as mulheres e com os idosos, cheguem até 

vossos ouvidos, na confiança de que a semente germinada no seio de Maria nos 

conceda um espírito de respeito e a solidariedade, alegria e festividade. 
 

10.  “Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte 

do Senhor (Lc 1,45). Senhor Deus, que tua presença divina se faça verdade em 

todas as circunstâncias de nossas vidas, pois tu és bom o tempo todo, és nosso 

escudo, nossa fortaleza, nosso porto seguro, e tua misericórdia é graça infinita.  
 

Pai-Nosso 
Benção da Família 
Canto Final a Escolha: 
Como Sugestão: Noite Feliz ou Oração pela Família. 

ROTEIRO PARA O MOMENTO CELEBRATIVO 

1. Preparar um espaço agradável e bem familiar; 

2. Escolher duas pessoas da família para animar a celebração; 

3. No texto do Evangelho de Lucas 2,1-7, uma ler o texto e a outra motiva 

as perguntas; 

4. Nas súplicas uma ler o texto Bíblico e a outra a súplica. 

 

Para concluir o Momento Celebrativo temos duas sugestões: 

1. Fazer a partilha dos alimentos e em seguida cada pessoa deve ter 

preparado uma lembrança ou cartão para o amigo oculto, que neste caso 

será uma pessoa da família; 

2. Antes da celebração, cada família deve escolhe uma vizinha ou vizinho 

para fazer uma pequena visita e partilhar algo. De modo que não fique 

ninguém da comunidade de fora.  

Dica: Fazer o sorteio entre as famílias como se fosse um amigo oculto. 


