
                                     Celebrações de Natal 

                      (A luz resplandeceu nas trevas Jo.1,5.) 

(Antes de iniciar a celebração um membro da pastoral carcerária apresenta a equipe e faz um pequeno ensaio dos 

cânticos e escolha das pessoas como animador e o leitor.) 

Celebrante: iniciaremos a nossa celebração cantando: Em nome do Pai/ Em nome do Filho/ Em nome do Espírito 

Santo, estamos aqui (bis)/ Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor ao teu dispor/ Para 

louvar e agradecer, bendizer e adorar/ Te clamar, Deus trino de amor. 

Animador: Irmãos caríssimos, o nascimento de Jesus demonstra que Deus está próximo de nós. Nesta 

celebração, vamos reafirmar nossa certeza de que realmente somos amados por Deus, e que ele se faz presente 

em nossas vidas. Ele está aqui no meio de nós, neste raio, neste grupo, neste irmão do nosso lado! Ele é a luz do 

mundo, luz da misericórdia que brilja pra toda humanidade. Ele só pede para nos deixar esta luz entrar em nossos 

corações e em nossas vidas. 

Refrão: Cantado: 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 (bis) 

Celebrante: Benção da água: (todos com as mãos estendidas sobra á água) Senhor Deus todo-poderoso, 

fonte e origem de toda a vida abençoai está água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos 

pecados, e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por 

vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com 

o coração puro e evitar todo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

Todos: o maior geste de amor de Deus Pai conosco é o perdão dos nossos pecados. Deus é Pai bondoso, 

amoroso e misericordioso que sempre nos atende quando o invocamos do fundo do coração. Todos somos 

pecadores. Ao mesmo tempo em que reconhecemos e admitimos nossas fraquezas, descobrimos  o imenso amor 

de Deus. Ele sempre se preocupa conosco quando nos afastamos de seu caminho. Por isso pedimos 

Senhor tende piedade de nós e perdoai as nossas culpas, porque reconhecemos que somos pecadores. 

Cristo tende piedade de nós e perdoai as nossas culpas, porque queremos sair das trevas para viver na 

luz. Senhor tende piedade de nós e perdoai as nossas culpas, porque queremos viver no seu amor. 

senhor nosso Deus, escutai nossas súplicas e perdoai todos nossos pecados. Ao mesmo tempo em que 

esperamos receber de vós o perdão e a paz. Por Cristo, nosso Senhor. 

Celebrante: Que Deus nosso Pai misericordioso e conheça seu arrependimento te conceda o perdão e a 

paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. 

Refrão: Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração e deixa a luz 

do céu entrar (bis) 

Animador: Jesus Cristo nascido de Maria, é a luz de Deus que vem e fica entre nós e nos mostrar o caminho que 

devemos trilhar para vivermos na amizade com Deus e com as pessoas. Vamos ouvir com atenção a palavra de 

Deus que vai nos contar a história do nascimento de Jesus. 

Celebrante: Evangelho de Lucas Cap. 2.1-14 

e aconteceu que, nesses dias saiu um decreto do imperador Cesar Augusto, ordenando o recenseamento 

de todo o mundo. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também josé subiu a cidade de 

Nazaré da Galileia para a judéia, á cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de 

Davi. Foi se inscrever com sua esposa Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram-

se os dias do parto ela deu á luz seu filho primogênito. Envolveu-o e panos e o deitou numa manjedoura, 

porque não havia lugar para eles na sala. Na mesma região alguns pastores estavam nos campos e 

durante a noite cuidavam de seu rebanho. Um anojo do Senhor apareceu a eles. A glória do Senhor os 

cercou de luz, e eles ficaram apavorados. Mas o anjo lhe disse “Não tenha medo! Porque eis que lhes 

anunciou a boa notícia, uma alegria para todo o povo: Hoje na cidade de Davi, nasceu pra vocês um 

salvador que é Messias e Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em 

panos deitado numa manjedoura. E de repente uma multidão do exército celeste juntou-se ao anjo, e 

louvaram Deus dizendo: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos que ele ama” palavra de salvação. 

TODOS: Glória a vós. Senhor. 



Reflexão: Como foi o nascimento de Jesus? Ele nasceu em uma mansão rica? Quem recebeu as primeiras 

notícias do seu nascimento? Foram pessoas ricas ou pobres? Os pastores eram pessoas bem vistas pela 

sociedade ou eram consideradas impuras e sujas? Qual é a mensagem deste evangelho para nós hoje? (tempo 

para refletir) 

Refrão: Cantando: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. (bis) 

Leitor: Fato da Vida 

Pedro foi preso recentemente. Não foi pela primeira vez, mas ele quis mandar um recado para sua mãe dizendo 

que ele se encontre na cadeia perto da casa dela e estava precisando de muitas coisas, bermudas, toalha, 

sabonete, pasta de dente, etc. alguém da Pastoral Carcerária ligou para mãe para dar o recado. A mãe ficou em 

prantos. Chorou sem parar por um tempo. Depois falou assim “Estou chorando de alegria e de raiva ao mesmo 

tempo”. A senhora não tem idéia de como esta notícia esta mexendo comigo. Faz cinco anos que eu não recebo 

notícias deste rapaz. Cinco anos de choro e de reza por ele. Eu estava convencida de que ele tinha morrido. Ele 

nunca me procurou ou mandou notícia durante todo esse tempo e agora manda recado porque está precisando de 

ajuda. Isso me dá uma raiva, quero dar algumas palmas nele, mas apesar disso eu vou ajudar sim. Para mim ele 

sempre será aquele moleque amoroso que criei com tano sacrifício. Mãe é mãe. Amo-o tanto, e sei que um dia ele 

voltará para casa para casa. Tenho outros quatro filhos que nunca me deram trabalho nenhum, mas o Pedro que 

me fez chorar tanto tem um lugar todo especial no meu coração. 

Perguntas: Alguém já viveu em situação semelhante? Quem sofre mais, mãe ou filho preso? 

Animador: orações 

1) Pelas nossas famílias e outras vítimas dos nossos erros, para que nos perdoem e sejam abençoados por Deus 

neste Natal, rezamos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

2) Pelos que padecem fome, doença ou solidão, para que o menino Jesus conforte, rezamos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

3) Pelas famílias que sofrem pela distância de seus parentes encarcerados, para que sejam confortadas neste 

Natal rezamos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece. 

Orações espontâneas 

Celebrante: Senhor Jesus, que na fragilidade de uma criança que quer nos acolher e nos fortalecer, aceita agora 

os nossos pedidos, os nossos desejos e nossos anseios e daí nos a capacidade de superar as nossas dificuldades 

e de ficar fiel a sua palavra. Amém. 

Todos: Jesus veio para implantar a vida para os que sofrem e lutam por melhores condições de vida, para que 

prevaleça a justiça nas prisões e fora delas, para que acabe todas as forma de violência e que vejamos o outro 

como irmão filho do mesmo Pai. 

Celebrante: Neste momento vamos abençoar e partilhar o pão como sinal de amor e fraternidade entre nós. 

Cada pessoa estenda sua mão e rezamos juntos. 

senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai este pão, e fazei que ele nos lembre o 

compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso filho, pão vivo que desceu do céu, e dá vida e salvação ao mundo, na unidade 

do espírito Santo. Amém.   

Todos: Cada vez que amamos o nosso irmão é Cristo que se faz presente no meio de nós. Por sinal deste amor 

demos as mãos e rezemos a oração que ele nos ensinou: Pai nosso... 

celebrante: Lembrando o sofrimento das mães por causa dos seus filhos encarcerados rezemos a oração da mãe 

de Jesus: Ave Maria. 

Canto final: Noite feliz, noite feliz/ oh Senhor Deus do amor/ pobrezinho nasceu em Belém (x2)/ eis na lapa de 

Jesus, nosso bem/ Dorme em paz, ó Jesus/ dorme em paz, ó Jesus/2. Noite feliz, noite feliz/ eis que no ar, vem 

cantar/ aos pastores, os anjos do céus/ anunciando a chegada de Deus/ de Jesus Salvador/ de Jesus Salvador/ 3. 

Noite feliz, noite feliz/ oh Jesus, Deus da luz/ quão afável é teu coração/ que quiseste nascer nosso irmão/ e a nós 

todos salvar/ e a nós todos salvar. 

 


