
CERIMÔNIA DE NATAL

HONORÁVEL RAINHA: Há muito tempo atrás, num estábulo, em uma manjedoura, nascia
uma criança; hoje, quase dois mil e vinte e dois anos depois, continuam nascendo crianças em
condições subumanas.

1ª PRINCESA: Há muito tempo atrás, uma criança foi perseguida desde antes de seu
nascimento, pois sabiam os poderosos da época, que aquela criança poderia acabar com seu
poder; hoje, quase dois mil e dezesseis anos depois, muitas crianças continuam sendo
perseguidas pela vida, sem que nenhuma culpa tenham, pois se pudessem escolher,
certamente escolheriam nascer como nós; tendo um lar com uma família estruturada; um lar
onde houvesse felicidade, paz, saúde e dinheiro.

2ª PRINCESA: Há muito tempo atrás, nascia uma criança diferente, uma criança que amaria
a todos mesmo sem ser amada por todos, uma criança que mesmo entregue por seu povo,
morreria na cruz para salvar esse povo. Hoje, quase dois mil e oito anos depois, aqui estamos
nós para comemorar o nascimento dessa criança, porém, em muitos lares, o nascimento dessa
criança serve apenas como um pretexto, para se encher de comida e bebida; e o
aniversariante nem sequer é convidado a participar.

GUIA: Se ainda não sabes que criança é essa, pergunta ao riacho que murmura, e ao pássaro
que canta; à flor que desabrocha, e a estrela que cintila; ao moço que espera, e ao velho que
recorda; todos eles, sem exceção, dirão que esta criança se chama amor; que é o remédio para
curar todos os males que atormentam o nosso espírito. Esta criança é Jesus, o filho de Deus
que veio ao mundo para nos salvar.

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Hoje, quando Jesus comemora mais um aniversário,
desejo que esta criança entre em nossos lares, e deixe um presente, mas não um presente
material, que pode se estragar ou se perder com o tempo. Que o presente deixado por esta
criança, seja a harmonia em nossos lares, a paz com todos os irmãos e a felicidade em nossos
corações para todo o sempre. Que em nossos lares, Jesus esteja presente, como convidado de
honra, pois somente assim, com a presença de Jesus em nossos lares, poderemos entender o
verdadeiro sentido do Natal.

HONORÁVEL RAINHA: Neste momento cada filha irá nos dizer qual o seu desejo de
Natal

SECRETÁRIA: Desejo que, neste Natal, antes de você perceber Jesus nas luzinhas que
piscam pela cidade, você O encontre primeiramente em seu coração. E, à frente de qualquer
palavra que expresse seu desejo de um feliz Natal, O encontre em suas ações.



TESOUREIRA: Que você O encontre não só na alegria que sente ao sair das lojas com
presentes para as pessoas que você ama, mas também na feição triste da criança abandonada
nas ruas, na qual muitas vezes você esbarra apressadamente.

GUARDA INTERNA: Que você encontre Jesus no momento em que pegar nas mãozinhas
delicadas de seu filho, lembrando-se das mãozinhas pedintes, quase sempre sujas, que só
sabem o que significa rudeza.

GUARDA EXTERNA: Que você O encontre no abraço de um amigo, lembrando-se dos
tantos que só têm a solidão como companheira.

BIBLIOTECÁRIA: Que você O encontre na feição do idoso da sua família, lembrando-se
daqueles que tanto deram de si a alguém, e hoje são esquecidos até pela sociedade.

CAPELÃ: Que você encontre Jesus na bênção de sua mesa farta e no aconchego de sua
família, lembrando-se daqueles que mal alimentam-se do pão e sequer um lar tem.

1ª MENSAGEIRA: Que você O encontre não apenas no presente que troca, mas
principalmente na vida que Ele lhe deu como presente.

2ª MENSAGEIRA: Que você O encontre na lembrança suave e sempre viva daquela pessoa
querida que já não está mais fisicamente ao seu lado, lembrando-se daqueles que já nem se
recordam mais quem foram, enfraquecidos pelo vazio de suas vidas. Que você lembre, então,
de agradecer por ser uma pessoa privilegiada em meio a um mundo tão contraditório!

3ª MENSAGEIRA: Que você também encontre Jesus à meia-noite do dia 31 e sinta o
mistério grandioso da vida, que renasce junto com cada ano que inicia. Então festeje...festeje
o ano que se finda não apenas como dias que se passaram, e sim como mais um trecho
percorrido na estrada da sua vida!

4ª MENSAGEIRA: Festeje a alegria que lhe extasiou e a dor que lhe fez crescer! Festeje
pelo bem que foi capaz de fazer e pelo mal que foi capaz de superar! Festeje o prazer de cada
conquista e o aprendizado de cada derrota!  Festeje por estar aqui!

5ª MENSAGEIRA: Festeje a esperança no ano que iniciará, no amanhã! Festeje a vida!
Abra os braços e o coração para receber os sonhos e expectativas do ano novo.
Rodopie...jogue fora o medo, sinta a vida!...Sonhe, busque, espere... ame e reame!

1ª ZELADORA: Deixe sua alma voar alto... pegar carona com os fogos coloridos.
Mentalize seus desejos mais íntimos e acredite: eles também chegarão ao céu e irão se
misturar às estrelas, irão penetrar no Universo e voltarão cheios de energia para tornarem-se
reais.



2ª ZELADORA: Basta você querer de verdade, ter fé e nunca, NUNCA desistir deles!
Assim, seu Natal será o renascer da vida, pois verás todos como irmãos ao homenagear o
verdadeiro aniversariante: JESUS.

MUSICISTA: E o ano que iniciará será plenificado de bênçãos e realizações. A história do
Natal é muito antiga e contada novamente a cada ano. Ela acende em nossas almas a chama
da esperança, alimenta nossa lembrança e com carinho ilumina nosso caminho. Um dia o
Espírito do Natal habitará em todos os corações, com amor e igualdade. E a luz de Deus
refletirá em nossos gestos de bondade. E nós com muita paz e arte ajudaremos, ao fazer a
nossa parte.

HONORÁVEL RAINHA: Há quase 2022 anos, nasceu Jesus, mas ele continua vivo em
nós. Sendo cristãos, nós o aceitamos em nossas vidas e nos comprometemos a ser como Ele,
continuando seu trabalho de redenção. Ele se deu por nós e nós também devemos nos dar aos
outros. Cristo cresceu como um homem honesto atento às necessidades de seus irmãos e
irmãs, especialmente dos pobres e marginalizados. Anunciou a Boa Nova com sua própria
vida. Suas palavras foram coerentes como nosso líder, do qual devemos seguir o exemplo. A
mensagem cristã não é uma ideologia, mas sim um acontecimento: JESUS CRISTO.

1ª PRINCESA: Esse acontecimento tem duas dimensões: o fato concreto no sinal do
recém-nascido envolto em panos e o alcance cósmico desse fato, simbolizado pelo canto dos
anjos. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na Terra. Celebrar o Natal é
comprometer-se com essa glória, que envolve as condições mais sublimes ou mais humildes
da existência e da atividade dos homens e também com essa paz que é o gozo da fraternidade
e o fruto da justiça nas relações entre os homens.

2ª PRINCESA: Seja esta a oportunidade de transformar cada lar em uma nova Belém, e cada
coração numa nova manjedoura que possa acolher o Espírito de Jesus Cristo, que nasceu mais
uma vez neste Natal.

CAPELÃ: A melhor mensagem de natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e
aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela
vida.

GUIA: Disse Jesus: Eu vim mas, não Me procures entre as nuvens do céu, lá não me verás,
não Me procures entre as estrelas, assim não Me encontrarás. Procure-me entre os homens
porque eu sou o amor.

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Que a mensagem do Natal desabroche em momentos de
solidariedade e o nosso pedaço de chão se torne um espaço mais humano e mais divino,
porque Jesus, o Filho de Deus, nascido de Maria, veio morar entre nós, ensinando-nos a
enxugar as lágrimas e a repartir os sorrisos que brotam do coração.



1ª MENSAGEIRA: JESUS ERA UM REI… Poderia ter nascido num palácio, mas escolheu
a estrebaria: foi a lição da SIMPLICIDADE.

2ª MENSAGEIRA: ERA FILHO DO CÉU… Poderia ter um berço de nuvens, mas preferiu
a  manjedoura:  foi a lição da HUMILDADE

3ª MENSAGEIRA: ERA DONO DO MUNDO… Poderia ter uma casa com paredes de
cristal e telhado de flores, mas nem sequer teve onde morar: foi a lição da POBREZA

4ª MENSAGEIRA: ERA SENHOR… Poderia ter dado ordens aos reis, mas carregou uma
cruz: foi a lição da OBEDIÊNCIA

5ª MENSAGEIRA: ERA UM HOMEM… Poderia ter fugido da dor, mas se deixou
crucificar: foi a lição da  FÉ

1ª PRINCESA: ERA HUMANO… Poderia ter negado sua doutrina: foi a lição da
PERSEVERANÇA.

2ª PRINCESA: ERA FILHO DE DEUS… Poderia sacrificar os homens, mas se sacrificou
pelos homens: foi a lição do AMOR

HONORÁVEL RAINHA: Que saibamos entender e viver esses ensinamentos!


