
 

 
 

Celebração Natalina 2020 
Mais uma vez, nosso Bom Deus demonstra seu amor a nós 

 

Túnel do tempo: Lembrar e compartilhar (falar/escutar) onde estava e o que fazia a exatamente um 
ano atrás.  
 

Canção: Teia da Felicidade, Carlinhos Brown  
Só lhe desejo a teia da felicidade/ Que as coisas boas da vida lhe sejam verdades 
Que os desejos deixados por conta do tempo/ Se realizem todos por merecimentos 
 

Há tantas coisas na vida e faltam lugares/ Atravessando o abandono de prosperidades 
Não, não há como aceitar as guerras de sempre/ E ter a fome sem a paz constantemente 
 

Te voglio benne mia principessa/ Tanto calore, la tua carezza/ Tanta dolcessa che volo al vento 
 

Não me acostumo, sem você felicidade. 
 

Leitor 1: Com o Natal, Deus demonstra seu amor a nós, humanos, e a todas as suas criaturas. Que 
felicidade! O Natal é uma das celebrações que traz a felicidade às comunidades de fé cristã, pois com 
o nascimento de Jesus, mais uma vez temos a oportunidade de fazer a memória de que Deus 
Pai/Mãe não se cansa de demonstrar seu amor à humanidade.  
 

Todos: Jesus foi, é e sempre será o sinal de esperança na Terra.  
 

L 2: Nosso Deus se faz criança! O Menino Jesus se faz presente em uma família: a família de 
Nazaré. No Natal a família humana celebra a fé, a esperança e o amor de Deus presente em nosso 
meio. 
 

T: “Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama!”  
 

L 1: Este anúncio foi impressionante! Vindo do alto, foi direcionado a todos os povos e nações. Mas 
ecoou aos ouvidos e encontrou acolhida no coração dos pastores, cuja categoria simbólica reflete a 
simplicidade, a disponibilidade e o cuidado. 
 

L 2: Leitura do Evangelho de Lc 2, 8-20 
 

Para refletir:  
1) O que o texto diz? (repetir uma palavra ou versículo (frase) 
2) Que mensagem o texto nos traz? 
 

Oração: (Recordar e fazer comunhão espiritual com as pessoas queridas e necessitadas...) 
Pai Nosso 

L 1: Esse Natal, que coincide com tempos tão difíceis, vamos também 
recordar a necessidade que a família de Jesus teve em se retirar por 
algum tempo, a fim de se protegerem dos perigos da época.  
 

Oração conclusiva: Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada 
Família como exemplo, que Jesus, em sua condição de divino/humano, 

nos dê a sabedoria de, neste 
Natal, nos retirarmos para o 
interior de nós mesmos. Fugir 
das aglomerações e abraçar as 
causas que promovam a saúde, 
a harmonia e o cuidado da vida. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
T.: Amém 
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