Presépio e contemplemos Maria e José, e o nosso
Deus e único Salvador.
M/. Rezemos agradecidos: Sagrada Família de
Nazaré dainos uma casa rica de amor e de luz
onde nela brilhe sempre na fé, Jesus.

DIA DE NATAL
DO SENHOR
25 dezembro

F/. E que a chama da Verdade e da Paz acesa do
fogo desta luz imensa que não se apaga brilhe na
nossa casa e na terra inteira.
1 Pai Nosso / 1 Ave Maria
P/. Que o Deus que nos foi dado
P/. nos abençoe e nos guarde.
T/. Ámen.
M/. Que o Deus do encontro
M/. nos mostre o Seu rosto e nos traga a paz.
T/. Ámen.
F/. Que o Deus connosco
F/. nos dê a alegria da salvação.
T/. Ámen.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.

A encarnação de Deus:

Maria,
a Mãe
de Jesus!

Tema:

Momento de Oração em Família

Provisão para o caminho:

P/M=Pai/Mãe | T=Todos | F=Filho(s)

A CASA DO AMOR

P/M/. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T/. Ámen.

A palavra de Deus fez-Se carne

Intenção na Oração individual: Rezar pela Família
1ª Leitura (Is 52, 7-10)

Colocar no presépio a imagem do Menino Jesus.

Todos os confins da terra verão a salvação
do nosso Deus

P/M/. A graça e a paz de Jesus Cristo, que esperamos com alegria, estejam sempre connosco.

2ª Leitura (Hebr 1, 1-6)

T/. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de
Cristo.

Evangelho (Jo 1, 1-18)

Um membro da família substitui a imagem de
Maria do centro da coroa de Advento e coloca
uma quinta vela que acende.

Deus falou-nos por seu Filho
O Verbo fez-se carne e habitou entre nós

Onde mora Deus? Aí onde há um coração que O
acolha! Podemos fechar-Lhe a porta. Mas aí acaba a luz porque Ele é a luz. E sem a sua luz, acaba
a vida, a alegria, a esperança… Natal é acolher o
Deus que vem ao nosso encontro, para que Cristo possa viver em nós e nós n’Ele. Acolher Deus
é dar-Lhe espaço na nossa vida. Estar disponível
para que a sua presença ponha em causa os nossos projetos, os nossos esquemas. Natal, acolher
a Deus, não é questão de um dia: é um estilo de
vida! Ou é Natal todos os dias ou nunca é Natal.

Cântico
Nos caminhos da vida, vou deixá-la brilhar (3x)
Vou deixá-la, vou deixá-la... Brilhar!
P/M/. Do Evangelho de São João
«A Palavra fez-se homem e veio habitar no meio
de nós, e nós contemplámos a sua glória, como
glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de
verdade.»
P/. Movidos pelo amor de Maria, entremos no

