
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Palavra de Deus, nesta Liturgia do Na-

tal, também nos recorda que, para aco-

lher Jesus e nascer de novo, é preciso re-

nunciar à impiedade de uma vida sem 

Deus e aos desejos mundanos, para vi-

vermos no tempo presente com tempe-

rança, justiça e piedade (cf. 2.ª leitura – 

Missa da Noite), como é próprio dos que 

foram regenerados pelo Batismo. 

 

Palavra de Deus 

Caríssimo: Manifestou-se a graça de 

Deus, fonte de salvação para todos os ho-

mens. Ela nos ensina a renunciar à im-

piedade e aos desejos mundanos para 

vivermos, no tempo presente, com tem-

perança, justiça e piedade, aguardando 

a ditosa esperança e a manifestação da 

glória do nosso grande Deus e Salvador, 

Jesus Cristo, que Se entregou por nós, 

para nos resgatar de toda a iniquidade e 

preparar para Si mesmo um povo purifi-

cado, zeloso das boas obras.  
 

(2ª Leitura da Missa da Noite) 

 

Caríssimo: Ao manifestar-se a bondade 

de Deus nosso Salvador e o seu amor 

para com os homens, Ele salvou-nos, 

não pelas obras justas que praticámos, 

mas em virtude da sua misericórdia, 

pelo batismo da regeneração e renova-

ção do Espírito Santo, que Ele derramou 

abundantemente sobre nós, por meio de 

Jesus Cristo nosso Salvador, para que, 

justificados pela sua graça, nos tornás-

semos, em esperança, herdeiros da vida 

eterna. 
 

(2ª Leitura da Missa da Aurora) 

 
Referências batismais 

A manifestação humana e divina do Sal-

vador convida-nos a renunciar à impie-

dade do homem velho, para dar lugar ao 

Homem novo. Os que acolheram o dom 

de Jesus nascem de novo, não segundo a 

carne, mas segundo o Espírito (cf. Evan-

gelho). Em Cristo somos gerados de novo 

(regenerados). O Batismo é um novo 

nascimento, para uma vida nova! 
 
Oração da Coroa do Advento 
para a memória do Batismo 

Ao acender todas as velas da coroa do 

Advento, e a vela do Natal, renovamos o 



 

nosso propósito de renunciar a tudo o 

que não corresponde à nossa dignidade 

de filhos de Deus. 

 

Senhor Jesus, 

Tu és a Luz que vem a este mundo, 

e a todos nos ilumina.  

Nasce de novo, em nós, 

neste Natal de 2019. 

 
Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

Fazer a oração, em família, na noite da 

consoada. Renunciar a si mesmo, para 

dar um sinal e realizar um gesto con-

creto de amor e assim fazer acontecer o 

Natal de novo. 

 

Senhor Jesus, 

Tu és a Luz que vem a este mundo, 

e a todos nos ilumina.  

Nasce em nós, 

bem dentro de nós, a partir de nós.  

Nasce, não já na carne ou no sangue, 

que Te deram Corpo  

no seio da Virgem Maria. 

Mas nasce fazendo-nos nascer de novo. 
 

Senhor, acendemos estas velas, 

e acendemos, a partir dela, 

todas as luzes do nosso Presépio,  

para recordarmos o dia do nosso Batismo,  

em que todos fomos gerados de novo, 

renovados pelo Teu imenso Amor. 
 

Ajuda-nos a renunciar  

ao egoísmo e ao orgulho  

do homem velho, 

para nascermos de novo  

e assim nos tornarmos  

um povo purificado, 

capaz de fazer brilhar, pelas obras, 

a luz terna e eterna do Teu Amor.  
 

Obrigado/a, Jesus, por nasceres em nós. 

Obrigado/a, Jesus, por nasceres por nós.  

Obrigado/a, Jesus, por teres nascido para nós. 

Ámen. 

 

 


