ORAÇÃO DE NATAL1
Preparar o ambiente com o presépio, flores, vela, materiais diversos para confecção de cartões de Natal.
Dirigente: O Natal é a celebração da alegria e da paz: “O povo que andava na escuridão viu uma grande luz; para os
que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade [...].
Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho; ele traz nos ombros a marca da realeza; o nome que lhe
foi dado é: Conselheiro admirável; Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz” (Is 9,1-2.5).
Leitura do Evangelho: Lucas 2,1-14
Entrada de José, Maria e Jesus.
Canto: Menino Jesus – Música de Natal (Laura Reis – You Tube)
É Natal
É tempo de paz
Nosso Deus, pequenino se faz
Lá no céu, anjos cantam também
Um menino nasceu em Belém
Noite de paz , noite de luz
Nasceu na terra o Menino Jesus
Na pobreza, nasce o Rei
Deus menino, pobre se fez
Com Maria e com José
Santa Família, de Nazaré
Dirigente: Há milênios que a palavra “paz” ressoa e ecoa na história dos povos. Muitos homens e mulheres a
cultivam secretamente no coração. Todos buscam a paz; todos a invocam; muitos dão a vida, defendendo-a.
Todos/as: “Felizes os que promovem a paz” (Mt 5,9).
Voz: No rosto do Menino Jesus contemplamos a paz. A simplicidade e a ternura do presépio nos levam a ter o olhar
atento ao que, de fato, importa: Deus é amor e nos ama infinitamente.
Voz: No mistério da encarnação e nascimento de Jesus, Deus se tornou “hóspede” da humanidade! Sendo assim, a
paz brota da hospitalidade. Se queremos a paz, precisamos acolher o próximo como amigo, buscando sempre o
diálogo e a comunhão.
Todos/as: Viver e promover a paz é sinal de um coração que está em sintonia com o Príncipe da Paz.
Momento de silêncio e interiorização.
Dirigente: Confiantes na bondade de Deus, apresentemos nossas preces. A resposta será:
Todos/as: Vinde com vossa paz, Senhor.
1. Ao se fazer um conosco, Jesus inaugura os novos tempos anunciados pelos profetas; rejuvenescei, Senhor, a
vossa Igreja de geração em geração, nós vos pedimos.
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2. Pelo nascimento de vosso Filho, vossa graça se revelou e se ofereceu a toda a humanidade; ajudai vossos
filhos e filhas a cumprir com fidelidade as promessas do batismo, nós vos pedimos.
3. Cristo assumiu a fragilidade da natureza humana; dai aos que vivem nas trevas conhecer vossa luz, cumulai
de força os fracos e amparai todos os que passam por tribulações, nós vos pedimos.
4. Maria deu à luz o seu primogênito; cobri de bênçãos e proteção as mulheres grávidas e todos os que se
doam para gerar o mundo novo, nós vos pedimos.
5. O Menino hoje nascido é o príncipe da paz e portador da salvação; tornai-nos mais comprometidos com
vosso reino de paz e santidade.
6. Preces espontâneas...
Todos/as: Ó Deus, com a luz do vosso Espírito, ajudai-nos a descobrir na humanidade de Jesus a vossa face divina.
Amém. (Fonte: Liturgia Diária. Paulus, dezembro de 2019)
Dirigente: Neste momento, com o coração feliz e pacificado, vamos sortear o nosso “amigo oculto” e, em seguida,
em clima de festa, confeccionaremos os nossos cartões de Natal.
Tempo para confeccionar os cartões. Podem ser colocados cantos de Natal. Quando todos terminarem, procede-se a
entrega dos cartões.
Dirigente: Somos seguidores/as de Cristo, somos chamados/as a sermos construtores/as da paz. “Quem tem paz
irradia luz. Quem vive na luz constrói a paz. Paz expansiva, paz que é respiração da vida, paz marcada pela
esperança”. FELIZ NATAL!
Todos se cumprimentam desejando um Natal cheio de paz.
Canto: Noite Feliz (ou outro canto natalino)

