
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 

Visita do Menino Jesus 

“Em Belém nasce a família, Santuário da vida!” 

 

Chegada e Acolhida  

 

Comentário 

A conclusão de mais um ano é para nós motivo de 

grande alegria e ação de graças. Mesmo que tenhamos 

vivido tempos difíceis, jamais nos faltou a presença de 

Deus caminhando ao nosso lado e a proteção materna 

da Senhora Aparecida. No Natal celebração a 

encarnação: Deus desce à nossa condição humana 

para nos atrair a Ele. Jesus nasce no seio de uma 

família para pertencer à família humana. Celebremos 

esse grande amor de Deus por nós manifestado na 

singeleza do Menino Deus. 

 

Canto 

Belém é aqui, / aqui é Natal! 

Belém é aqui, / aqui é Natal! 

 

1. Belém é aqui, / aqui onde estou, 

na casa vizinha / mora o Salvador. 

 

2. Belém é aqui, / se habita o amor, 

se não se recusa / no outro o Senhor. 

 

3. Belém é aqui, / se existe calor 

na luta dos homens, / combatendo a dor 

 

Saudação Inicial 

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

- Amém! 

- Queridos irmãos e irmãs, o amor de Deus nos une 

aos irmãos e à sua Palavra! Jesus é a Palavra viva do 

Pai, verbo encarnado que vem habitar entre nós. 

Aproximemo-nos do Belo Amor, que se fazendo 

criança nos revela a ternura do Pai. 

- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 

Cristo! 

 

RECORDAÇÃO DA VIDA 

Vamos olhar com carinho para nossa caminhada e 

nossa história, marcada por tantas bênçãos e 

provações, graças e fragilidades, e agradeçamos pelo 

ano que tivemos. Espontaneamente vamos fazer 

memórias de tantos momentos que vivemos ao longo 

deste ano. O nascimento de uma criança, o falecimento 

de um familiar, a realização de um sonho, as 

lembranças que trazemos neste momento no coração. 

A cada memória vamos dizer juntos: OBRIGADO, 

SENHOR, POR VOSSO AMOR!  

 

(Motivar e permitir que todos que participam da Oração 

abram o coração e partilhem algum momento vivido...) 

  

Ó Senhor, em vossas mãos, quero hoje vos entregar 

minha família. 

Desejamos que nossa vida seja uma oferta 

agradável a vós. 

Como é bom, Senhor, sabermos que vós estais 

sempre ao nosso lado. 

Assim a esperança toma conta de nossa 

existência, de nossa família. 

É feliz a Família que em vós espera e acolhe vossa 

vontade sem reservas. 

Obrigado, Senhor, por mais este Natal de Jesus! 

Obrigado Senhor por minha família! Amém! 

 

 

A PALAVRA DA ALIANÇA 

A Palavra se fez carne e veio morar com a 

humanidade! Em Jesus o Reino de Deus se concretiza 

entre nós. Encarnado, Ele sela definitivamente sua 

Aliança de Amor conosco! Cantemos aclamando o 

Evangelho.   

 

Canto de Aclamação 

Aleluia, aleluia / A minh'alma abrirei / Aleluia, aleluia / 

Cristo é meu Rei! (bis) 

 

- O Senhor esteja convosco! 

- Ele está no meio de nós! 

- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + 

segundo Mateus. 

- Glória a vós, Senhor. 

 

"Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua 

mãe, estava desposada com José. Antes de 

coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude 

do Espírito Santo. 19.José, seu esposo, que era 

homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu 

rejeitá-la secretamente. 20.Enquanto assim pensava, 

eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e 

lhe disse: “José, filho de Davi, não temas receber 

Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem 

do Espírito Santo. 21.Ela dará à luz um filho, a quem 

porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo 

de seus pecados”.* 22.Tudo isto aconteceu para que 

se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: 23.Eis 

que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho, que 

se chamará Emanuel (Is 7,14), que significa: Deus 

conosco. 24.Despertando, José fez como o anjo do 

Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa 

sua esposa. 25.E, sem que ele a tivesse conhecido, 

ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de 

Jesus." 

  - Palavra da Salvação 

-Glória a vós, Senhor. 

 

Breve Reflexão  



 

COM JESUS, POR MARIA 

Unidos a Maria, expressemos nossa gratidão a Deus 

pelas maravilhas que Ele realiza em nosso favor. 

– A minh’alma engrandece o Senhor  

   E exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

– Porque olhou para a humildade de sua serva, 

   Doravante as gerações hão de chamar-me de 

bendita. 

– O Poderoso fez em mim maravilhas, 

   E santo é o seu nome! 

– Seu amor para sempre se estende 

   Sobre aqueles que o temem; 

– Manifesta o poder de seu braço, 

   Dispersa os soberbos; 

– Derruba os poderosos de seus tronos 

   E eleva os humildes; 

– Sacia de bens os famintos, 

   Despede os ricos sem nada. 

– Acolhe Israel, seu servidor, 

   Fiel ao seu amor. 

– Como havia prometido a nossos pais,         

   Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

   Como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

 

PRECES DA FAMÍLIA 

Ó Deus, vós nos destes a vida. Vós sois presença viva 

entre nós, por meio de Cristo, vosso Filho. Ajudai-nos 

renascer em cada dia em vosso amor.  

- Bendita seja a vida, que nos vem do 

Senhor! 

- Quando a existência humana é amada e respeitada 

em todas as instâncias da sociedade. 

- Bendita seja a vida, que nos vem do 

Senhor! 

- Quando os abandonados na sociedade são 

resgatados em sua dignidade. 

- Bendita seja a vida, que nos vem do 

Senhor! 

- Quando a comunidade une as pessoas e reparte a 

paz, o pão, a solidariedade. 

- Bendita seja a vida, que nos vem do 

Senhor! 

- Quando muitos estenderam as mãos para ajudar, 

consolar e servir as vítimas da pandemia. 

- Bendita seja a vida, que nos vem do 

Senhor! 

 

Nossa esperança está em ti! Sem ti, nada 

somos e nada podemos fazer. Com gratidão vos 

oferecemos o hoje da nossa história, a fim de que 

sejamos uns pelos outros vivendo na Tua graça e no 

Teu amor. Assim Seja! Amém! 

 

 

 

Pai Nosso 

 

Chamar Deus de Pai é assumir que somos irmãos em 

Jesus. Que este compromisso esteja sempre à nossa 

frente! Saibamos enxergar Jesus em nossos irmãos e 

irmãs. Rezemos:  Pai nosso, que estais no céu... 

 

BÊNCÃO DA FAMÍLIA 

- O Senhor esteja convosco. 

- Ele está no meio de nós. 

- A paz do Senhor reine em nossa Família. 

- E o Senhor more em nosso coração. 

Oremos: A vós, Deus Pai todo-poderoso, com fervor e 

humildade nos dirigimos, suplicando pela Família. 

Abençoai-a e santificai-a, Dignai-vos enriquecê-la com 

toda a sorte de bens. Concedei-lhe, Senhor, as coisas 

necessárias para que ela possa viver dignamente. Que 

vossa presença ilumine a vida e os caminhos da nossa 

Família. E que, por vossa graça, ela corresponda em 

cada dia à vossa bondade, e vossos Santos Anjos 

guardem a todos. Por Cristo, nosso Senhor.  

- Amém. 

- Por intercessão de Maria e José, desça sobre todos 

vós a benção do Deus todo poderoso, o Pai, o Filho, e 

o Espírito Santo!  

- Amém! 

- Continuemos unidos com a força da fé, do amor e da 

esperança!  

- Amém, assim seja!  

 

Canto Final 

Noite Feliz! Noite Feliz! 

Ó 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 o seu coração, 

Que quiseste nascer nosso irmão 

E a nós todos salvar! 

E a nós todos salvar! 


