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Mensagem do Presidente do Tribunal 

Ao findar de mais um ano, o momento é de reflexão, enquanto es

peramos o início de uma nova jornada e de suas inúmeras possibilidades. 

É tempo de agradecer à família da justiça Federal da P Região pela 
dedicação, competência, desprendimento e devoção às causas do próxi

mo. São nossos magistrados, servidores, prestadores de serviços e esta
giários os grandes responsáveis pela construção de uma justiça Federal 
melhor. 

Que em 2018 não nos falte vontade de lutar por justiça e por igual

dade social. 

Que a paz e a harmonia sentidas no Natal preencham os corações 
em 2018 a ponto de renovarem nossas forças e esperanças para seguirmos 
juntos no caminho do crescimento pessoal e profissional. 

Que as boas energias, a solidariedade e a tolerância estejam presen

tes nos lares de cada um e que se reflitam na busca por um judiciário 
melhor, mais transparente e mais eficiente. 

Que a generosidade esteja conosco para nos ajudar na missão que 
nos une, missão de tornar o Brasil um país mais justo. 

Um Feliz Natal e um inesquecível2018! 

Hilton Queiroz 



INTRODUÇÃO 

Com.: Irmãos e irmãs, o nosso coração está em festa. Celebramos hoje, no Tri

bunal Regional Federal da P Região, antecipadamente, o Natal, o nascimento 

de Jesus Cristo, o Salvador. O Natal é o evento histórico e místico da aparição 

e manifestação de Deus. Festejamos o rosto de Deus em Jesus Cristo. Quere

mos, juntos, agradecer a Deus esta dádiva divina com a Eucaristia -em que 

a centralidade é o Filho de Deus, vindo de Maria, nossa Mãe Santíssima -, 

como filhos e filhas de Deus, com a piedosa intenção de fazer com que nossas 

vidas sejam cotidianamente um verdadeiro Natal. 

Com esta Eucaristia, queremos, também, em ação de graças, colocar; diante 

de Deus, mais um ano de trabalho do Tribunal Regional Federal da P Região. 

Neste momento, fiquemos de pé para receber o presidente desta celebração, 

Sua Eminência Reverendíssima Cardeal Dom José Freire Falcão, Arcebispo 

emérito de Brasília, cantando. 

RITOS INICIAIS 

1 - CANTO DE ENTRADA 

Vamos todos à porfia, 

cantai um hino de louvor, 

hino de paz e de alegria, 

que os anjos cantam ao Senhor. 

Refrão: Glória a Deus nas alturas! [bis] 

Foi nesta noite venturosa 

em que nasceu o Salvador, 

que os anjos com voz harmoniosa, 

deram no Cé~ este clamor. 

Refrão: Glória a Deus nas alturas! [bis] 



Aos pastores nos juntemos, 

vamos com eles a Belém, 
com eles alegres cantemos, 
o Salvador que hoje nos vem. 

Refrão: Glória a Deus nas alturas! [bis] 

2 -SAUDAÇÃO INICIAL 

Cel.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Cel.: O Deus da esperança, que nos cu mula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 

3 -ATO PENITENCIAL 

Cel.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 

morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir 
para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai. Confessemos, confiantes na misericórdia divina, os nossos pecados. 

Todos: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por 
minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos an
jos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso 
Senhor. 

Cel.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pe
cados e nos conduza à vida eterna. 

Todos: Amém. 

KYRIE ELEISON (ALME PATER)- SÉC. XI 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 

4- GLÓRIA 

GLORIA IN EXCELSIS 0EO (ALME PATER)- SÉC. XI 

Glória a Deus nas alturas 

e paz na terra aos homens por ele amados. 
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, 
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, 

nós vos damos graças. 
Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 

Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. 

Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, 

na glória de Deus Pai. 

Amém! 

5 - ÜRAÇÃO DO DIA 

Cel.: Oremos. (Pausa.) 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 assumir a nossa humanidade. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

LITURGIA DA PALAVRA 

Com.: Queridos irmãos e irmãs, Jesus é a resposta definitiva do plano da 
salvação de Deus, que busca resgatar o seu povo. Ouçamos, alegremente, 

como povo da nova e eterna aliança. 



6- PRIMEIRA LEITURA 

ls 9:1-6 

LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS 

1. O povo, que andava na escuridão, viu uma grande luz; para os que habi

tavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. 

2. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade; todos se regozijam 
em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados 

guerreiros ao dividirem os despojos. 

3. Pois o jugo que oprimia o povo- a carga sobre os ombros, o orgulho 
dos fiscais - tu o abateste como na jornada de Madiã. 

4. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será quei

mado e devorado pelas chamas. 

S. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho; ele traz aos 

ombros a marca da realeza; o nome que lhe foi dado é: Conselheiro ad
mirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. 

6. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e 

sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e san
tidade, a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor 

dos Exércitos há de realizar estas coisas. 

Cel.: Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 

7 - SALMO RESPONSORIAL 

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! 

Salmo 97 

Aclamai, com clarins e as trombetas, 
ao Senhor, o nosso Rei! 

Aplauda o mar com todo ser que nele vive, 
o mundo inteiro e toda a gente! 
As montanhas e os rios batam palmas 
e exultem de alegria! 

Na presença do Senhor, pois ele vem, 
vem julgar a terra inteira, 
julgará o universo com justiça 
e as nações com equidade. 

8 -SEGUNDA LEITURA 

LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS 

Hb 1:1-6 

1. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus, outrora, aos nossos pais pelos 
profetas. 

2. 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. 

3. 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 peca

dos, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. 

4. Ele foi posto tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera 

o nome deles. 

S. 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"? 

6. Mas, quando faz entrar o Primogênito no mundo, Deus diz: "Todos os anjos 

devem adorá-lo!". 

Cel.: Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 



9- ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

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

10- EVANGELHO 

Cel.: O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 

Cel.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Todos: Glória a vós, Senhor! 

Lc 1:38 

Lc 2:1-14 

Cel.: 1 Aconteceu que, naqueles dias, César Augusto publicou um decre
to, ordenando o recenseamento de toda a terra. 2 Este primeiro recense
amento foi feito quando Quirino era governador da Síria. 3 Todos iam re
gistrar-se, cada um na sua cidade natal. 4 Por ser da família e descendência 
de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, 
chamada Belém, na Judeia, 5 para registrar-se com Maria, sua esposa, que 
estava grávida. 6 Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias 
para o parto, 7 e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e 
o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. 8 
Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, toman
do conta do seu rebanho. 9 Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a 
glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. 10 

O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma 
grande alegria, que o será para todo o povo: 11 Hoje, na cidade de Davi, 
nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. 12 Isto vos servirá de 
sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa 
manjedoura". 13 E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte 
celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: 14 "Glória a Deus no mais alto 
dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados". 

Cel.: Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor! 

11- HOMILIA 

12 - PROFISSÃO DE FÉ 

Todos: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. E 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

13- ORAÇÃO UNIVERSAL 

Cel.: Irmãos caríssimos, neste dia de festa, contemplemos o menino Jesus, 
que nasceu, apresentando-lhe nossas orações e dizendo com alegria: Se
nhor, escutai nossa prece! 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

1. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Cardeal Arcebispo, 
Sérgio da Rocha, pelos seus Bispos e demais Ministros, rezemos 
ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

2. Pela Igreja, para que, como Maria Santíssima, dê ao mundo Jesus 
Cristo e o revele a todos com os sinais que ele escolheu: pobreza, 
mansidão e humildade, rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

3. Pelos que vivem sem fé e sem esperança, para que, neste Natal, 
sejam tocados por Cristo, luz do mundo, e vejam nele a salvação 
do nosso Deus, rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 



4. Por todos nós aqui presentes, para que este Natal seja um 

marco da presença santificadora de Cristo, frutificando paz, 

alegria, fraternidade e solidariedade, rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

S. Pelos desembargadores federais, JUIZes, servidores, fiéis e 

todos que contribuem para o desenvolvimento dos trabalhos 

do TRF P Região, em particular pelo presidente desta Casa, 
rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

6. Pelo Reverendíssimo Dom José Freire Falcão, Cardeal Arcebis

po Emérito de Brasília, presidente de nossa celebração, para 
que a graça deste tempo litúrgico se estenda continuamente 

em sua vida, rezemos ao Sen hor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

7. Pelos que têm sede de justiça, homens e mulheres deste vasto 
Brasil, em todos os setores e camadas sociais, rezemos ao 

Senhor. 

Todos: Senhor, escutai nossa prece! 

(Cada fiel, em silêncio, peça a graça que deseja alcançar no Natal do Se

nhor.) 

Cel.: Senhor Jesus, que fostes enviado ao mundo, manifestando a grande 

misericórdia do Pai por nós, aco lhei nossas súp licas em nossas necessida

des, já que vos fizestes nosso irmão. Vós, que sois Deus com o Pai, na uni

dade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

14- CANTO DO OFERTÓRIO 

ESPLENDOROSA NOITE 

Esplendorosa noite, 

refulgente de luz! 

Magnífico presépio, 

que acolheu Jesus! 

Ó gruta de Belém, 

palácio incomparável, 

onde meu Deus reluz. 

Meu Redentor Divino, 

de seu rei no desceu. 

Quis se fazer menino, 

sem deixar de ser Deus. 

E um trono virginal, 

mais belo e mais sublime 

do que os céus, O acolheu. 

Lírio de virgindade, 

sois morada real 

da eterna divindade, 

da grandeza imortal! 

Princesa maternal, 

sois vós o paraíso, 

onde Deus quis reinar. 

15 - PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 

Cel.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai 

todo-poderoso. 

Todos: Receba, ó Senhor, por suas mãos, este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 



16- ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

Cel.: 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. 

Todos: Amém. 

17- PREFÁCIO DO NATAL DO SENHOR, I 

(O Cristo, luz do mundo) 

Cel.: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Cel.: Corações ao alto. 

Todos: O nosso coração está em Deus. 

Cel.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Todos: É nosso dever e nossa salvação. 

Cel.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos 

graças, sempre e em todo lugar, Senhor; Pai Santo, Deus eterno e todo-po

deroso. No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória 

brilhou para nós. E, reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, 

aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele, os anjos ce

lebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos, 

também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. 

SANCTUS (ALME PATER) 

Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! 

O Céu e a Terra proclamam a vossa glória. 

Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 

Hosana nas alturas! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 

Cel.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar. 

Todos: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 

Cel.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz 
e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as 
oferecemos também pelo vosso servo o Papa Francisco, pelo Cardeal José 
Freire Falcão, que preside esta Eucaristia, pelo nosso Cardeal Arcebispo, Sér
gio da Rocha, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. 

Todos: Conservai a vossa Igreja sempre unida! 

Cel.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam 
este altar; dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles 
vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e 
elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança 
em suas vidas e a salvação que esperam. 

Todos: lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos! 

Cel.: Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a Noite Santa, em que a 
Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Vir
gem Maria e seu esposo, São José, os santos apóstolos e mártires: Pedro e Pau
lo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e 
Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógo
no, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos 
e preces, concedei-nos, sem cessar, a vossa proteção. 

Todos: Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos! 

Cel.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a 
vossa família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei
·nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas ofe
rendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 



Cel.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMA I, TODOS, E COMEI. 

ISTO É O MEU CORPO, 

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fi m da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI. 

ESTE É O CÁLICE DO M EU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEIISTO EM MEMÓRIA DE M IM. 

Eis o mistério da fé! 

Todos: Salvador do mundo, salvai~nos, vós que nos libertastes pela 

cruz e ressurreição! 

Cel.: Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressur
reição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e 
também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos 
destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. 

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

Cel.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o 
sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que 
ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, 
recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as 
graças e bênçãos do céu. 

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

Cel.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fil hos e fi lhas que partiram desta vida 
marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo 
concedei a felicidade, a luz e a paz. 

Todos: Lembrai~vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

Cel.: E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, 

concedei, não por nossos méri tos, mas por vossa bondade, o convívio dos 

apóstolos e mártires: João Batista e Estêvão, Macias e Barnabé, Inácio, Alexan

dre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, 

Anastácia e de todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. 

Todos: Concedei~nos o convívio dos eleitos! 

Cel.: Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por 

Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espíri

to Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 

Todos: Amém. 

18- RITO DA COMUNHÃO 

Cel.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensina

mento, ousamos dizer: 

Todos: Pai nosso, que estais no céu ... 

Cel.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 

pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de to

dos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 

Salvador. 

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 

Ce l.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 

vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa 

Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, 

com o Pai e o Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Cel.: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Todos: O amor de Cristo nos uniu. 



Cel.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. 

AGNUS DEl (ALME PATER) 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

dai-nos a paz! 

dai-nos a paz! 

Senhor, a vossa paz! 

Cel.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, 

que tira o pecado do mundo. 

Todos: Senhor, eu não sou digno( a) de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma só palavra e serei salvo( a). 

19- CÂNTICO DE COMUNHÃO 

ADESTE FIDELES 

Imensa alegria reina nesta no ite; 

as trevas se fendem com raios de luz. 

Vede, nascido o Senhor dos anjos. 

Correi para adorá-lo (tris) em Belém. 

Deitado nas palhas, o Rei do universo contempla, 

sorrindo, sua Mãe virginal. 

Vinde, pastores, deixai os rebanhos. 

Correi para adorá-lo (tris) em Belém. 

Angélicos cantos ouvem-se nos ares; 

Os coros celestes exultam de amor. 

Reis do Oriente, vinde sem demora. 

Correi para adorá-lo (tris) em Belém. 

20- C ÂNTICO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

Vós REPOUSAIS 

Vós repousais, ó Rei eterno, 

no augusto e mísero presépio. 

E o olhar de vossa Mãe derrama sobre 

vós tesouros de respeito e de carinho. 

Jamais um coração materno 

amou mais ternamente um filho. 

E nunca um filho amou tão plenamente 

e tão inteiramente sua Mãe. 

Ó meu Jesus, vós sois tão grande 

e ao mesmo tempo tão pequeno, sendo 

infinitamente maior do que nós, 

vós nos causais ternura e compaixão. 

A infinita majestade 

desceu à terra nesta noite 

e para nós se transformou em gáudio, 

em sorriso e em ternura. 

21 - ÜRAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Cel.: Oremos: (Pausa.) 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. 

Todos: Amém. 



RITOS FINAIS 

22 - BÊNÇÃO FINAL 

Cel.: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Cel.: O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação do seu Filho, expul

sou as trevas do mundo e, com seu glorioso nascimento, transfigurou este 

dia santo, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure 

com a luz das virtudes. 

Todos: Amém. 

Cel.: Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nas

cimento do Salvador derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne 

mensageiros do Evangelho. 

Todos: Amém. 

Cel.: Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu vos con

ceda sua paz e seu amor e vos torne participantes da Igreja celeste. 

Todos: Amém. 

Cel.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Cel.: Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe! 

Todos: Amém. 

23 -CANTO FINAL 

NOITE FELIZ 

(Melodia: Franz Xavier Gruber- 1787-1863) 

Noite feliz! Noite feliz! 

Ó Senhor, Deus de amor; 

pobrezinho, nasceu em Belém. 

Eis, na lapa, Jesus, nosso bem. 

Dorme em paz, ó Jesus. [bis] 

Noite feliz! Noite feliz! 

Ó Jesus, Deus da luz, 

quão afável é teu coração, 

que quiseste nascer nosso irmão 

e a nós todos salvar! [bis] 

Noite feliz! Noite feliz! 

Eis que no ar vêm cantar 

aos pastores os anjos do céu, 

anunciando a chegada de Deus, 

de Jesus salvador. [bis] 
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