
Leitura Orante 

Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 

Antífona de Entrada  

Um menino nasceu para nós: um filho nos foi dado! O poder repousa 
nos seus ombros. Ele será chamado “mensageiro do conselho de 
Deus” (Is 9,6). 

Oração do dia 

Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais 
admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar 
da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa 
humanidade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 

Primeira leitura: Isaías 52, 7-10 

Leitura do livro do Profeta Isaías: 

Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia 
e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: 
"Reina teu Deus"! ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, 
estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos 
o Senhor voltar a Sião: Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó 
ruínas de Jerusalém; o Senhor consolou seu povo e resgatou 
Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as 
nações; todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do 
nosso Deus. 

 Palavra do Senhor 

Salmo 96 (97) 

Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua 
mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. 



O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou 
o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. 

Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! 

Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave! Aclamai, 
com os clarins e as trombetas, ao Senhor, o nosso rei! 

 

Segunda leitura: Hebreus 1, 1-6 

Leitura da Carta aos Hebreus: 

Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, 
pelos profetas; nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio 
do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual 
também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a 
expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua 
palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita 
da majestade divina, nas alturas, Ele foi colocado tanto acima dos 
anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a 
qual dos anjos Deus disse alguma vez: 'Tu és o meu Filho, eu hoje te 
gerei'? Ou ainda: 'Eu serei para ele um Pai e ele será para mim um 
filho'? Mas, quando faz entrar o Primogênito no mundo, Deus diz: 
'Todos os anjos devem adorá-lo!' 

Palavra do Senhor 

Evangelho João 1, 1-18 ou 1-5.9-14 

 Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Despontou o santo do dia para nós: ó nações, vinde adorar o 
Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra!  

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João: 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra 
era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e 
sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida 



era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não 
conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus; Seu 
nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da 
luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, 
mas veio para dar testemunho da luz: daquele que era a luz de 
verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra 
estava no mundo - e o mundo foi feito por meio dela - mas o mundo 
não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a 
acolheram. Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se 
tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois 
estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da 
vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe 
do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João 
dá testemunho, clamando: 'Este é aquele de quem eu disse: O que vem 
depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de 
mim'. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois 
por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade nos 
chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. Mas o 
Unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a 
conhecer. 

Palavra da Salvação 

Sobre as Oferendas 

Sejam de vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa de hoje, que nos 
trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Antífona da Comunhão 

O mundo inteiro viu o salvador que nos foi enviado por Deus (Sl 97,3). 

Depois da Comunhão 

Ó Deus de misericórdia, que o salvador do mundo hoje nascido, como 
nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também sua 
imortalidade. Por Cristo, nosso Senhor. 



Lectio  

Jesus, cujo significado é Deus-salva. O nome que mostra a 
grandiosidade da Solenidade do Natal e revela todo o significado do 
Mistério da Encarnação. 

Is 52, 7-10 

“... belos são os pés de quem anuncia e prega a paz, anuncia e prega 
a salvação” (7). 

Deus se mostra, se revela, reina e oferece os dons da paz e da 
Salvação a quem a Ele se volta o coração, mesmos em ruínas, 
quebrado, dilacerado, mas disposto a viver a vida nova do novo 
reinado. 

Sl 97 

Para recordar e repetir: “o Senhor fez conhecer a salvação... e 
recordou o seu amor sempre fiel”. 

Hb 1, 1-6 

Ao se revelar na Pessoa do seu Filho me fez filho(a): “Tu és o meu 
Filho, eu hoje te gerei? Eu serei para ele um Pai e ele será para mim 
um filho?”. Duas interrogações que só tu poderás responder. 

Jo 1, 1-18 

“A Palavra... não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus 
não a acolheram... os que a receberam, deu-lhes a capacidade de se 
tornarem filhos de Deus... E a Palavra se fez carne e habitou entre 
nós”. Eis a vida da Igreja a capacidade de ser filho(a) no Filho. 

A proposta de João é fazer que exista no homem e na mulher o que já 
é visível no Senhor Jesus Cristo, o amor leal ao Pai. Processo que se 
dá com o “nascer de Deus” até chegar a ser filho de Deus. Pergunta 
que se faz: eu me preparei para nascer de Deus? Pois o Natal do 
Senhor acontece na sua vida quando você (re)nasce de Deus e faz 
surgir no seu existir o Amor leal, que te conduzirá a outra pergunta 
fundamental: Eu sou filho(a) de Deus? Ou pelo que se preza já iniciei 
o processo? Ore, medite e reflita. 



 

Apêndice  

Dos Sermõesde São Leão Magno, papa. 

(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3:PL 54, 190-193) 

 

Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade 

Hoje,amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não 
pode haver tristezano dia em que nasceu a vida; uma vida que, 
dissipando o temor da morte,enche-nos de alegria com a promessa 
da eternidade. 

Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da 
alegria é comum atodos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e 
da morte, não tendo encontradoninguém isento de culpa, veio libertar 
a todos. Exulte o justo, porque seaproxima da vitória ; rejubile o 
pecador, porque lhe é oferecido o perdão;reanime-se o pagão, porque 
é chamado à vida. 

Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis 
desígnios divinos, oFilho de Deus assumiu a natureza do homem para 
reconciliá-lo com o seu Criador,de modo que o demônio, autor da 
morte, fosse vencido pela mesma natureza queantes vencera. 

Eis porque, no nascimento do Senhor, os anjos cantam jubilosos: 
Glória a Deus nasalturas; e anunciam: Paz na terra aos homens de boa 
vontade (Lc 2,14). Elesvêem a Jerusalém celeste ser formada de todas 
as nações do mundo. Diante dessaobra inexprimível do amor divino, 
como não devem alegrar-se os homens, em suapequenez, quando os 
anjos, em sua grandeza, assim se rejubilam? 

Amados filhos, demos graças a Deus Pai, por seu Filho, no Espírito 
Santo; pois, naimensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-
se de nós. E quando estávamosmortos por causa das nossas faltas, 
ele nos deu a vida com Cristo (Ef 2,5) paraque fôssemos nele uma 
nova criação, nova obra de suas mãos. 



Despojemo-nos,portanto, do velho homem com seus atos; e tendo 
sido admitidos a participar donascimento de Cristo, renunciemos às 
obras da carne. 

Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da 
naturezadivina, não voltes aos erros de antes por um comportamento 
indigno de tuacondição. Lembra-te de que a cabeça e de que corpo és 
membro. Recorda-te quefostes arrancado do poder das trevas e 
levado para a luz e o reino de Deus. 

Pelosacramento do batismo te tornaste templo do Espírito Santo. Não 
expulses commás ações tão grande hóspede, não recaias sob o jugo 
do demônio, porque o preçode tua salvação é o sangue de Cristo. 
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