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NATAL DO SENHOR

Missa da Vigília

I rmãos e irmãs em Cristo:
O Evangelho da genealogia de Jesus

lembrou-nos as gerações que esperaram o Salvador.
Como elas, também nós oramos a Deus,
dizendo (ou: cantando):      

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.

1. Pela Igreja, povo de Deus, que recebeu um nome novo,
 para que seja o encanto do Senhor,
 esposa santa e muito amada,
 oremos.      

2. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro,
 para que sintam a verdadeira paz,
 que Jesus nos ensinou, ao nascer pobre,
 oremos.      

3. Pelo povo de Israel dos nossos dias,
 com quem Deus fez aliança irrevogável,
 para que descubra em Jesus, o Salvador,
 oremos.     

4. Pelas mães que estão prestes a dar à luz,
 e por todos os bebés recém-nascidos,
 para que sejam a alegria do seu Deus,
 oremos.    

5. Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
 para que, recebendo Aquele que vai nascer,
 também O acolham na pessoa dos mais pobres,
 oremos.      

(Outras intenções: crianças que vão ser baptizadas e suas famílias ...).

A tendei, Senhor, a voz do povo
que Vos invoca na vigília do Natal

e concedei-lhe generosamente
a graça de ver despontar, como a aurora,
o Menino que a Virgem lhe vai dar.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ANO A
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NATAL DO SENHOR

Missa da Noite

C aríssimos cristãos:
Nesta santa noite de Natal,

peçamos a Deus que inunde de paz a terra inteira
e o coração de todos os homens e mulheres,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Iluminai, Senhor, a terra inteira.

Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelos fiéis de todas as Igrejas cristãs,
 para que, nesta santa noite de Natal,
 adorem o Salvador, que hoje nasceu,
 oremos.      

2. Pelos grandes e poderosos das nações,
 para que escutem os profetas deste tempo
 e lancem ao fogo as armas da morte,
 oremos.      

3. Pelas crianças que vão nascer em todo o mundo,
 para que recebam a afeição e a ternura
 que o Menino recebeu da Virgem Mãe,
 oremos.      

4. Pelos pobres, pelos doentes e pelos presos,
 pelos órfãos, pelas viúvas e pelos que estão sós,
 para que a luz de Belém brilhe sobre eles,
 oremos.      

5. Por todos nós aqui reunidos nesta noite
 e pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
 para que a ninguém falte a paz que vem do Céu,
 oremos.      

(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; nossos familiares 
defuntos ...).

D eus, nosso Pai, 
que, nesta noite, fizestes nascer da Virgem Mãe

o Salvador prometido há tantos séculos,
por vossa bondade, dai-nos a graça
de O reconhecermos em cada ser humano.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

NATAL
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NATAL DO SENHOR

Missa da Aurora

I rmãs e irmãos em Cristo:
Elevemos ao Pai celeste as nossas súplicas

pelos homens e mulheres de toda a terra,
aos quais Ele enviou o próprio Filho,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Iluminai, Senhor, a terra inteira.
Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelas Igrejas que hoje celebram o Natal,
 pelos cristãos que o celebram noutro dia
 e por todos os fiéis e catecúmenos,
 oremos.      

2. Pelos que correm ao presépio como os pastores,
 pelos que meditam em seu coração como Maria
 e pelos que contemplam o Menino como José,
 oremos.      

3. Pelos que anunciam a boa nova do Natal,
 pelos que a vivem com esperança em cada dia
 e pelos que dão glória a Deus construindo a paz,
 oremos.    

4. Pelos que vivem o Natal longe dos seus,
 pelos que o passam nos hospitais e nas cadeias
 e pelos que estão a trabalhar para servir,
 oremos.      

5. Por esta porção do povo santo que somos nós,
 pelas nossas famílias e amigos
 e por aqueles que estão prestes a deixar-nos,
 oremos.      
 

(Outras intenções: movimentos juvenis da nossa paróquia; defuntos ...).

S enhor, nosso Deus e nosso Pai,
que fizestes resplandecer sobre a terra

a luz de Cristo, que iluminou a noite escura,
acolhei benignamente as nossas súplicas
pelos homens de quem Ele Se fez irmão.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ANO A
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NATAL DO SENHOR

Missa do Dia

I rmãos e irmãs:
Neste dia de festa tão solene,

contemplemos o Menino que nasceu
e apresentemos-Lhe as nossas orações,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

1. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis,
 para que contemplem no Menino de Belém
 Aquele que fez de nós filhos de Deus,
 oremos.      

2. Pelos que fazem as leis ou as aprovam,
 para que aprendam à luz deste Natal
 a defender e a promover a vida humana,
 oremos.   

3. Pelas crianças que perderam os seus pais,
 para que encontrem a seu lado quem as ame
 e lhes fale do Menino e do Natal,
 oremos.      

4. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos,
 para que reconheçam em Jesus, o Salvador,
 e O adorem como verdadeiro Deus,
 oremos.      

5. Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
 para que sejam mensageiras de Jesus Menino,
 que nasceu de Maria, a Virgem Mãe,
 oremos.      

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; pessoas sem família ...).

 

S enhor Jesus,
que fostes enviado ao mundo

para lhe trazer a luz do Céu,
acolhei as nossas súplicas
pelos homens de quem Vos fizestes irmão.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

NATAL
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Domingo dentro da Oitava do Natal
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

C aríssimos irmãos e irmãs:
Em união com a Família de Nazaré,

elevemos ao Pai celeste as nossas orações
para que proteja todas as famílias do mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Renovai, Senhor, todas as famílias.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Protegei, Senhor, todas as famílias.

(Confiar as intenções, segundo o seu conteúdo, a pessoas de idade e sexo diferentes)

1. Para que, na Igreja, cresça o clima de família,
 de paz, de mansidão e de bondade,
 que Jesus experimentou na Casa de Nazaré,
 oremos.    

2. Para que em toda a parte
 se respeite a instituição familiar,
 na sua natureza e dignidade,
 oremos.      

3. Para que em todas as famílias do mundo
 os seus membros saibam perdoar-se mutuamente,
 se algum tiver razões de queixa contra outro,
 oremos.      

4. Para que a luz de Cristo ilumine os casais novos,
 reanime os que arrefeceram no amor
 e brilhe como o sol sobre os que se amam,
 oremos.      

5. Para que todos os lares da nossa Paróquia
 sejam escolas onde se aprenda a imitar
 a família de Jesus, de Maria e de José,
 oremos.      

(Outras intenções: desempregados; os que não têm casa; fiéis defuntos ...).

P ai de misericórdia, 
escutai as orações desta família paroquial

e renovai, em cada lar, o ambiente de abertura à vossa voz,
de acção de graças, de louvor e de compreensão,
que se vivia na Família de Nazaré.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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1 de Janeiro – Oitava do Natal do Senhor

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – 1

(Poderia tomar-se hoje, como Oração Universal, um extracto das Ladainhas de Nossa 
Senhora)

I rmãs e irmãos:
Invoquemos a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus,

para que nos alcance de seu divino Filho
o dom da fé, da unidade e da paz,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

 R. Rogai por nós.

 Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens. 
 R. Rogai por nós.

 Mãe de Cristo, Mãe da divina graça, Mãe do Redentor.
 R. Rogai por nós.

 Virgem pobre e humilde, Filha de Sião, Serva do Senhor.
 R. Rogai por nós.

 Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da manhã.
 R. Rogai por nós.

 Fonte de beleza, Esplendor da Igreja e Senhora nossa.
 R. Rogai por nós.

 Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos.
 R. Rogai por nós.

 Rainha do mundo, Rainha do Céu, Rainha da paz.
 R. Rogai por nós.

(Outras invocações: Rainha das famílias, Rainha dos cristãos, Senhora da 
alegria).

D eus, Pai de misericórdia,
ouvi as súplicas dos vossos filhos

e fazei que, por intercessão da Virgem Maria,
nos dediquemos ao serviço do próximo aqui na terra
e mereçamos ser recebidos no reino dos Céus.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL
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Ou

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – 2

C aríssimos fiéis:
No dia em que proclamamos solenemente

a Virgem Santa Maria como Mãe de Deus,
invoquemos a sua intercessão,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.

Ou: Sancta Maria, ora pro nobis.

1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
 para que, a exemplo da Virgem Mãe de Deus,
 guarde e medite as palavras que escutou,
 com Maria, oremos ao Senhor.    

2. Pelos homens e pelos povos de toda a terra, 
 para que Deus os proteja e abençoe,
 vele por eles e lhes conceda a sua paz,
 com Maria, oremos ao Senhor.    

3. Pelos pais e mães cristãos de todo o mundo,
 para que acolham o dom da vida como bênção
 e ensinem a seus filhos o amor de Deus,
 com Maria, oremos ao Senhor.   

4. Pelas crianças que não têm pai nem mãe,
 para que Deus lhes ponha em seus caminhos
 quem as acolha com verdadeiro amor,
 com Maria, oremos ao Senhor.    

5. Por todos nós e pela nossa comunidade (paroquial),
 para que, ao longo de todo este ano,
 o amor de Deus possa crescer em nossas vidas,
 com Maria, oremos ao Senhor.   

(Outras intenções: grupos cristãos da comunidade paroquial; catequistas ...).

S enhor, nosso Deus, 
acolhei das mãos de Maria, Virgem e Mãe, 

as orações cheias de fé do vosso povo 
e dai-nos a graça de crescer, no Espírito Santo,
até à plenitude da vida em Cristo. 
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ANO A
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Onde a Epifania se celebra no dia 6 de Janeiro
DOMINGO II DEPOIS DO NATAL

I rmãos e irmãs em Cristo:
Neste tempo santo do Natal,

em que se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador,
supliquemos fervorosamente a Deus Pai,
dizendo (ou: cantando), com grande confiança:

R. Dai-nos, Senhor, a vossa salvação.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

1. Pela Igreja santa e católica,
 para que receba, na alegria da fé,
 o Filho de Deus, nascido de Maria,
 oremos.

2. Pela paz e progresso em todo o mundo,
 para que o bem-estar temporal
 ajude os homens a desejar os bens eternos,
 oremos.

3. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos,
 para que o mistério do nascimento (da manifestação) de Jesus
 os reconforte no corpo e na alma,
 oremos.

4. Pelos que fecham o coração à Palavra divina,
 para que a Sabedoria do Verbo os leve a descobrir
 que sem Deus nada tem valor,
 oremos.

5. Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
 para que acolham, de Maria, o Deus Menino
 e O descubram presente nos mais pobres,
 oremos.

(Outras intenções: nossos parentes e amigos; nossos familiares defuntos ...).

S enhor, Pai santo,
ouvi as súplicas dos vossos fiéis

e, por intercessão da Virgem Maria,
Mãe puríssima de Deus feito homem,
dai-nos todos os bens da alma e do corpo.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL



28

6 de Janeiro ou o domingo entre 2 e 8 de Janeiro
EPIFANIA DO SENHOR

C aríssimos cristãos:
Neste dia, em que Deus quis revelar

a todos os povos do Oriente e do Ocidente
a luz do Céu que o seu Filho trouxe à terra,
oremos, dizendo (ou: cantando):

R. Iluminai, Senhor, a terra inteira.

Ou:  Toda a terra Vos adore, Senhor Deus do Universo.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelas Igrejas mais antigas e pelas mais recentes,
 para que saibam acolher quem busca a Deus
 e O mostrem no Menino, luz dos homens,
 oremos.      

2. Pelos presbíteros, missionários e catequistas,
 para que saibam dizer aos que não crêem,
 que a verdadeira luz do mundo é Jesus Cristo,
 oremos.      

3. Pelos homens da cultura e da ciência,
 para que busquem a Deus nos sinais da criação e da história
 e O encontrem, como os Magos, seguindo a sua estrela,
 oremos.      

4. Pelos aflitos que perderam a esperança
 e por aqueles que ainda buscam quem os guie,
 para que o Filho de Maria seja a sua luz,
 oremos.   

5. Por todos os baptizados desta Paróquia,
 para que venham a contemplar eternamente
 o Deus Menino que adoraram sobre a terra,
 oremos.      

(Outras intenções: crianças que vão comungar este ano pela primeira vez ...).

S enhor, nosso Deus,
que chamastes os pagãos à luz da fé,

guiai os que nas trevas Vos procuram como os Magos vindos do Oriente,
para que possam contemplar o vosso rosto
no esplendor da glória celeste.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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Domingo depois do dia 6 de Janeiro
BAPTISMO DO SENHOR

I rmãs e irmãos em Cristo:
Recordando o Baptismo de Jesus, 

o Filho muito amado de Deus Pai,
oremos pelos homens e as mulheres de toda a terra,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Iluminai, Senhor, a terra inteira.

Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

1. Pela santa Igreja do Oriente e do Ocidente,
 pelos ministros do Evangelho e do Baptismo
 pelas crianças, por seus pais e seus padrinhos,
 oremos.       

2. Pelos catecúmenos jovens e adultos,
 pelos eleitos, que são o enlevo do Senhor
 e pelos grupos cristãos que os acompanham,
 oremos.      

3. Pelos que são baptizados neste dia
 ou confirmados pelo Espírito, o Dom de Deus,
 e pelos que procuram ser fiéis ao seu Baptismo,
 oremos.      
 
4. Pelas famílias cristãs, pequenas Igrejas em cada lar,
 pelos que buscam a Deus com rectidão
 e por aqueles que se sentem oprimidos pelo Demónio,
 oremos.      

5. Por todos nós que recebemos o Baptismo,
 pelos que estão em graça e paz com Deus
 e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,
 oremos.      

(Outras intenções: os que vão ser baptizados na Páscoa; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus, 
reavivai em nós, pelo Espírito Santo,

o dom e a alegria do Baptismo,
para que Vos chamemos nosso Pai
e nos sintamos, de verdade, vossos filhos.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL


