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Antes das Orações 
1. Os donos da casa onde 
será celebrada a Ceia de Natal 
deverão preparar o Presépio 
em um lugar de destaque. 

~ Sem a presença 
 do papai Noel ~ 

2. Toda a família se reúne ao 
redor do presépio, que 
representa o nascimento do 
Salvador. 

3. Colocar junto ao Presépio, 
uma vela bem bonita. 

4. A Oração deve ser presidida 
pelo patriarca ou a matriarca 
da família, em geral, o 
membro mais velho da família. 
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5. Se por algum motivo o 
patriarca ou a matriarca não 
podem conduzir a oração, 
deem a bênção a outro 
membro da família. 

6. Quem recebe a bênção 
deve conduzir a oração, 
fazendo tudo o que não pode 
ser feito pelo patriarca ou a 
matriarca. 
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Oração em Família 
~ O patriarca ou a matriarca 

acende a vela rezando ~ 

Patriarca: "Que a Luz de 
Deus, que veio a nós por 
Jesus, brilhe em nosso 
coração, em nossa família e 
ilumine o mundo". 

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

Todos: Amém. 

Patriarca: Louvemos e demos 
graças ao Senhor, que tanto 
amou ao mundo que entregou 
seu Filho. 

Todos: Bendito seja Deus 
para sempre. 
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Diálogo 

~ O mais novo da família 
pergunta ao mais velho ~ 

Caçula da casa:  
O que estamos 
comemorando hoje? 

Mãe ou avó: Todos os 
anos, nós nos reunimos 
para celebrar o Natal, o 
nascimento daquele que 
veio ao mundo para a 
nossa salvação. Esse foi o 
maior presente que Deus 
Pai nos enviou.   

Pai ou avô: José não 
encontrou lugar para abrigar 
sua esposa grávida; 
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encontrou apenas uma 
pequena gruta, onde os 
animais dormiam. O 
primeiro berço que acolheu 
Jesus foi uma manjedoura 
cheia de palha. 

Que nesta noite, o nosso 
coração esteja aberto e 
acolhedor para ser o novo 
berço para Jesus. Vamos 
receber Jesus cantando 
“Noite Feliz”. 

~ 
 Enquanto se canta, uma 
criança ou jovem traz a 

imagem do Menino Jesus  
e a coloca na manjedoura 

~ 
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Noite Feliz 
~ Todos Cantam ~ 

Noite feliz, noite feliz 
Ô, senhor, Deus de amor 

Pobrezinho, 
nasceu em Belém 
Eis na lapa Jesus, 

nosso bem 
Dorme em paz, ó, Jesus 
Dorme em paz, ó, Jesus 

Noite feliz, noite feliz 
Ó, Jesus, Deus da luz 

Quão afável é teu coração 
Que quiseste nascer 

nosso Irmão 
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E a nós todos salvar 
E a nós todos salvar 

Noite feliz, noite feliz 
Eis que no ar vem cantar 

Aos pastores,  
os anjos dos céus 

Anunciando a 
 chegada de Deus 
De Jesus salvador 
De Jesus salvador 

  



 9 

Mãe ou avó: Agora, em sinal 
do nosso amor por Jesus, 
vamos oferecer a ele o nosso 
presente. 

~ Cada um diz uma palavra 
ou compromisso que deseja 

oferecer como presente a 
Jesus nascido ~ 

Todos: Menino Jesus, nós te 
amamos, nós te acolhemos 
em nosso coração. Queremos 
que você esteja sempre 
conosco e ilumine 
nosso caminho, dando-nos 
força para vivermos nossos 
compromissos de cristãos. 
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Abençoa a nossa família, 
protege-nos de todo o mal, e 
faz de nós testemunhas do 
amor de Deus. Amém. 
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Preces 
Patriarca: Dirijamos nossa 
oração a Jesus, Filho do Deus 
Vivo, que quis nascer também 
em uma família; e digamos: 

Todos: Por vosso 
nascimento, Senhor, 
protegei a nossa família. 

Familiar 1: Senhor Jesus, 
Vós, que ao vir ao mundo, 
anunciastes a alegria aos 
nossos corações. Cuidai de 
todos os que sofrem e andam 
tristes. 

Todos: Por vosso 
nascimento, Senhor, 
protegei a nossa família. 
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Familiar 2: Senhor Jesus, 
Vós, que nascestes pobre e 
humilde, socorrei o pequenos 
e os pobres. 

Todos: Por vosso 
nascimento, Senhor, 
protegei a nossa família. 

Familiar 3: Senhor Jesus, 
Vós, que assumistes a 
fragilidade da natureza 
humana. Sede a luz dos 
cegos, a força dos fracos, o 
auxílio de todos os doentes. 

Todos: Por vosso 
nascimento, Senhor, 
protegei a nossa família. 
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Familiar 1:  Rei do céu e da 
terra, que por meio dos anjos 
anunciastes a paz aos 
homens, conservai na vossa 
paz nossas vidas, nosso país 
e o mundo todo. 

Todos: Por vosso 
nascimento, Senhor, 
protegei a nossa família. 

Familiar 2:  Jesus filho de 
Maria, dai-nos a graça de, 
como o discípulo amado, 
receber Maria como nossa 
mãe e amá-la com ternura 
filial. 

Todos: Por vosso 
nascimento, Senhor, 
protegei a nossa família. 
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Familiar 3: De maneira 
especial lembrai-vos das 
famílias que nestas festas de 
Natal vivem em solidão e dor, 
e fazei que nós os ajudemos a 
descobrir a alegria de serem 
filhos da grande família de 
Deus. 

~ O patriarca convida os 
presentes a fazerem outras 

preces ou agradecimentos. ~ 
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Mãe ou avó: Agora, rezemos 
juntos a oração que o próprio 
Jesus nos ensinou. 

~  
Todos rezam  
o Pai-nosso, 
sem o amém  

~ 

Todos: Pois, Vosso é o Reino 
o Poder e a Glória para 
Sempre! Amém! 

~  
Em seguida o  

patriarca pede a  
bênção de Deus 

 sobre todos  
~ 
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Patriarca: Senhor Deus, 
Nosso Pai, que tanto amastes 
ao mundo ao ponto de 
entregar vosso Filho único 
nascido de Maria, Nossa Mãe, 
dignai-vos abençoar este 
presépio e a nossa família, 
para que as figuras neste 
presépio nos ajudem a 
aprofundar no mistério do 
vosso nascimento. 

Pedimos isso por Jesus, vosso 
Filho amado, que vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

Todos:  Amém. 

~ Enquanto todos fazem o  
sinal da cruz o patriarca diz 
~ 
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Patriarca: O Senhor nos 
abençoe, nos livre de todo o 
mal e nos conduza à vida 
eterna. Amém. 

Todos:  Amém. 

Matriarca: E agora, vamos 
partilhar a alegria de acolher 
Jesus desejando um ao outro 
“Feliz Natal”.  

~ Todos se 
cumprimentaram,  

sentam-se a mesa e 
partilham a ceia. ~ 

Observação: O Natal não é o 
aniversário de Jesus. Não se 
deve cantar parabéns.  


