
Celebração de Natal  

“O POVO Q ANDAVA NO ESCURO VIU UMA GRANDE LUZ”  ( ISAIAS 9,1) 

ANIMADOR: Natal, festa, alegria, do encontro, da esperança! É sempre momento de renascer, 

de renovar. É compromisso com a vida que nasce, JESUS. Ele vem nos dizer que está aqui 

neste Presidio, neste CDP, neste Raio, pedindo a nossa mudança de vida. Precisamos aprender 

a gratuidade do amor que liberta, a partir do exemplo de nosso Deus Pai que nos ama, de seu 

Filho Jesus Cristo que nos dá sua vida, para nos libertar! 

1- CANTO: Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu 

coração e deixa a luz do céu entrar. (biz)  

2- CANTO: Em nome do Pai/ Em nome do filho/ Em nome do Espirito Santo, estamos aqui 

(2x)/ Para louvar e agradecer, benizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor/Para 

louvar e agradecer, bendizer adorar, te clamar, deus trino de amor.  

 

3- Benção da água: 

 

CANTO: Eu te peço desta água que tu tens/ és água viva meu senhor/ Tenho sede e fome de 

amor acredito nesta fonte de onde vens/ VemDeus, estais em Deus, também és Deus/ E Deus 

contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó/ Quero viver eternamente ao lado 

teu. 

 

Refrão: És água viva, és vida nova/ e todo dia me batizas outas vez/ Me fazes renascer, me 

fazes reviver/ Eu quero água desta fonte de onde vens. (biz) 

4- ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (Profissão com a Bíblia batendo palmas) 

CANTO: a) Toda a Bíblia é comunicação, de um Deus de amor, de um Deus irmão/ É 

feliz quem crer na relação, quem tem Deus no coração. (biz) 

EVANGELHO: Lucas 2,1-7 Naqueles o imperador Augusto publicou com decreto, 

ordenado e recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito 

quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registar-se, cada um na sua cidade 

natal. José era da família e descendência da Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na 

Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, 

sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, se completaram os dias 

para o parto, Maria deu a Luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na 

manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. PALAVRA DA SALVAÇÃO. 

TODOS – GLÓRIA A VÓS SENHOR 

 

FATO DE VIA: João é um detento. É a terceira vez que ele foi preso. Já passou cinco 

anos na cadeia. Agora ele se encontra no CDP esperando ser condenado de novo. Está 

muito aflito, porque a mãe já é idosa e ele tinha prometido de nunca mais voltar para a 

cadeia. Agora ele se sente só, deprimido, sem rumo e culpado por ter se envolvido de 

novo com drogas, o que fez acabar furtando dinheiro para pagar dividas. Tudo lhe parece 

perdido. Não tem esperança. Chegou a hora do jumbo e para surpresa dele o seu nome 

foi chamado. Recebeu uma carta e uma pacote grande da mae com tudo que precisava: 

chinelos, presto barba, sabonete e etc. Emocionado começou a ler a carta. “ filho querido 

é tempo de Natal! Eu te amo. Quanto mais Jesus!... Ele te ama! Só peço agora que você 

abra seu coração e deixe Jesus nascer de novo na sua vida. Eu te amo filho querido!...” 

REFLEXÃO: o que acha da estória de João? Alguém aqui teve um experiência 



semelhante? Como Jesus vai nascer no coração de João? Onde encontramos Jesus 

hoje?  

 

5- NASCIMENTO DE JESUS 

 

NAR.- Maria e José procuram um lugar mas não encontra. Eis que nasceu jesus numa 

manjedoura onde comiam os animais. Os anjos e os pastores cantavam louvores a Deus!  

TODOS- ‘Gloria a Deus no mais alto dos céus. Paz na terra aos homens por eles 

amados”  

NAR.- E nós adorando ao menino Jesus que está conosco cantemos  

TODOS- CANTO: que lindo presente hoje recebemos/ A doce visita do Redentor/ A ele 

tudo, tudo nós daremos/ os sonhos e esperança da nossa pobre vida/ com toda 

humildade e amor. Oh vinte adoremos! Oh vinte adoremos! Oh vinte adoremos! Ao Deus 

de amor. 

NAR.- Jesus nasceu pobre. Nos ensina que a maior riqueza é a simplicidade, a 

generosidade e a grandeza do nosso coração. Quem primeiro soube a noticia do 

nascimento de Jesus. As pessoas ricas e poderosas? 

TODOS- Não, foram os pastores de animais. 

NAR.- por que ? 

TODOS- porque tinham um coração aberto, simples e disponível. Acreditaram na 

mensagem do anjo e foram ao encontro de Jesus. 

NAR.- Jesus recebeu visita de reis e magos. 

TODOS.- Eles vieram adora-lo na manjedoura trazendo presentes de ouro, incenso e 

mirra. 

NAR.-  Oferenda: ofereçamos que temos de melhor para o Menino Jesus: amizade, 

alegria, filhos, pais e etc.  

TODOS-CANTO: quem disse q não somos nada/ que não temos nada para oferecer/ 

Reparem nossas mãos abertas/ trazendo as ofertas do nosso viver/ O o o o, recebe 

Senhor  (bis). 

NAR.- Todos foram testemunhas de Jesus. Ele veio para fazer nascer a esperança e a 

fraternidade entre os homens.  

TODOS- Veio para implantar nova para os que sofrem e lutam por melhores condições 

de vida, para que os detentos respeitem e sejam respeitados na sua dignidade de filhos 

de Deus, para que prevaleça a justiça nas prisões e fora delas, para que acabe todas as 

formas de violência, que vejamos o outro como irmão filho do mesmo Pai, Filho e Espirito 

Santo. Enfim, que todos deem as mãos em sinal de amor e fraternidade. 

NAR.- Jesus nasceu para todos os seus filhos e principalmente para os mais 

abandonados e excluídos. 

TODOS.- Cada vez que amamos o nosso irmão é Cristo que nasce na família, nos CDP, 

no raio onde estamos e em  todos os presídios do mundo. Por isso demos as mãos e 

rezemos a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso.. 

 

6- BENÇAO DO PAO E A PARTILHA  

 

7- CANTO FINAL: Noite feliz! Noite feliz! Oh Senhor, Deus dp amor/ pobrezinhos nasceu 

em Belém? Eis na Lapa, Deus da luz/ quão afável é teu coração/ que quiseste nascer 

nosso irmão/ e a nos todos salvar/ e a nos todos salvar. 

Noite feliz! Noite feliz! Eis que nos ar, vem cantar! 

Aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus 

De Jesus Salvador (2x)  


