
Cerimônia de Natal 
 

 

Honorável Rainha: A história do natal é muito antiga, e é narrada todos os anos. Ela 

acende novamente a chama da esperança, que cada Ser alimenta com tanto carinho. A 

esperança de que, um dia, o espírito natalino, habitará em todos os corações, sem ódio, 

sem orgulho, sem vaidades, sem preconceitos, sem inimizades, sem perseguições, sem 

violência, sem injustiças sociais e sem guerras de qualquer natureza. É o presente que 

esperamos neste Natal, onde deveremos concentrar nossos pensamentos na vinda de 

Cristo e, no Dia de Natal, comemoramos a sua chegada. 

 

__________: Há muitos anos, mais ou menos dois mil anos, veio ao mundo uma criança 

muito especial, tomada de um magnetismo que a todos encantavam até mesmo os que 

não a desejaram. Trazia consigo uma grande missão: ensinar aos homens, amar ao seu 

próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. E de que forma este garoto levaria à 

humanidade esta tão árdua tarefa? Pelo exemplo. 

 

___________: E foi assim que nasceu Jesus, o Salvador, numa estrebaria, enrolado em 

cobertores, tendo uma manjedoura como berço. Humildade, despojar-se do 

materialismo foi seu primeiro ensinamento. Entre os judeus, o acontecimento mais 

esperado era justamente a vinda do Messias, prometido desde Adão e Eva. Promessa 

confirmada por Deus a Abraão, de cuja descendência viria o Prometido. Daí que 

nenhuma mulher desejava permanecer virgem, sem casamento, e a esterilidade era o 

maior “castigo” que poderia sofrer. Todas desejavam se casar, ter filhos, pois havia a 

possibilidade de através do casamento e na nova família, aparecer o Messias prometido. 

 

__________: Assim, Maria, uma virgenzinha judia, da Galiléia, já tinha sido prometida 

a José, o carpinteiro. Entre os judeus, depois dos doze anos de idade, a moça ficava 

noiva e, dentro de um ano de prazo, era conduzida ao esposo e se tornavam marido e 

mulher. Este era o costume vigente entre “o povo escolhido de Deus”. Foi enviado da 

parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem 

prometida a um homem chamado José, da casa de Davi; o nome da virgem era Maria. 

 

___________: O anjo se aproximando dela disse: “Salve! Altamente favorecida, o 

Senhor é contigo.” Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e se pôs a 

pensar que saudação seria esta. Disse lhe o anjo: “Não temas Maria, pois és cheia de 

graça diante de Deus. Conceberás no teu ventre e darás a luz a um filho quem chamarás 

Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o 

trono de seu pai Davi e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não 

terá fim.”  

 

___________: Maria perguntou ao anjo: “Como será isto, uma vez que não vivo com 

um homem?” Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo virá sobre ti. E a virtude do 

altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isto o que há de nascer, será chamado 

santo, Filho de Deus. Isabel, tua parente, também concebeu um filho na velhice, e já 

está no sexto mês aquela que era chamada estéril; porque nenhuma palavra vinda de 

Deus, será impossível.” 

 

 

 



Capelã: Disse Maria: “Eis aqui a serva do Senhor; faça em mim segundo a tua palavra”. 

O tempo passa Maria cada dia mais angustiada. José via que sua noiva estava grávida e 

sabia que o filho não era seu. Mas também tinha certeza que sua futura esposa era uma 

santa. Então, como explicar? 

 

________: Pelas leis judaicas, num caso como este o noivo poderia dar à noiva o “libelo 

de repudia”, quer dizer a separação. Mas José, um homem bom e justo, não queria fazer 

Maria passar por esta humilhação e nem ele, a vergonha de ter sido traído. Sem saída, 

José resolve deixar Maria e sumir. Mas, muito preocupado, orava e pensava em tudo. 

Certa noite, um anjo do Senhor lhe aparece em sonho dizendo: “José, filho de Davi, não 

temas receber Maria, tua mulher; pois o que nela foi gerado é por virtude do Espírito 

Santo. Ela dará a luz a um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo 

dos pecados deles”. 

 

____________:“Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo 

profeta. Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho. Ele será chamado de 

Emmanuel, que quer dizer Deus conosco”. Após esta mensagem, José fez como o anjo 

do Senhor lhe ordenara, recebendo sua mulher e a respeitando. 

 

 ____________: Próximo aos dias do nascimento, foi expedido um decreto de César 

Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Todos teriam que se alistar, cada um 

em sua própria cidade. José também assim fez, indo da cidade de Nazaré ate a Judéia, 

em Belém. Maria que estava próximo a dar a luz a seu primogênito, o acompanhou.  

Como muita gente também seguiu para a cidade, todas as hospedarias estavam lotadas. 

José se pôs a procurar dentro da cidade um lugar para acomodar sua esposa, pois já 

sentia dores do parto. Mas tudo em vão, ninguém os acomodaram. Sem outra 

alternativa, José levou sua mulher a um estábulo, onde nasceu Jesus. Maria o enfaixou e 

o deitou em uma manjedoura. 

 

____________: Naquela região haviam pastores que viviam nos campos e guardavam o 

seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do 

Senhor brilhou ao redor deles. Os homens humildes encheram-se de grande temor. 

Disse o anjo: “Não temais, eu lhes trago uma boa nova de grande alegria que será para 

todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. 

Eis para vocês um sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa 

manjedoura”. De repente apareceu uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e 

dizendo: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem lhe quer 

bem”. 

 

_____________:Assim que os anjos se retiraram para o céu, diziam os pastores uns aos 

outros: “Vamos já até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a 

conhecer. Foram a toda a pressa e acharam Maria, José e a criança deitada na 

manjedoura. Vendo isto, divulgaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. 

Todos os que o souberam se admiraram das coisas que se referiam os pastores. Maria, 

porém, guardava todas estas palavras,meditando-as no seu coração. Os pastores 

voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinha ouvido e visto, como 

lhes fora anunciado. 

 

 



_______________: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei 

Herodes, vieram do Oriente uns magos a Jerusalém, perguntando: “Onde está aquele 

que nasceu rei dos Judeus? Porque vimos uma estrela no Oriente, e viemos adorá-lo”. O 

rei Herodes ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Ele reuniu todos os 

principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o 

Cristo? Os escribas lhe responderam: “Em Belém da Judéia; pois assim está escrito pelo 

profeta”. 

 

____________: Então Herodes chamou secretamente os magos e lhes indagou com 

precisão o tempo em que à estrela tinha aparecido. Após isso, os mandou a Belém 

dizendo: “Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino; e quando o tiverdes 

achado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo”. Os magos, depois de ouvirem o rei, 

partiram; e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles até que foi parar sobre 

o lugar onde estava o menino. Ao avistarem a estrela ficaram extremamente jubilosos. 

 

_______________: Entrando na casa, viram o menino com a mãe, e, prostrando-se, 

adoraram-no. Fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. Sendo em sonho avisados 

por Deus que não voltassem a Herodes para contar-lhe onde Jesus estava, seguiram por 

outro caminho para a sua terra. Então, cumpriu-se a profecia! O filho de Deus se fez 

homem! Trazendo à terra a mais pura mensagem de amor, humildade, perdão e fé. E até 

a data de hoje os anjos do Senhor anunciam o seu nascimento. 

 

Honorável Rainha: Nesta data, onde, mais uma vez,a luz da estrela guia se refletirá, 

pare, pense e medite. Qual a importância deste menino em sua vida? Seja qual for a sua 

resposta, saiba que para ELE você é a pessoa mais importante do mundo!  

 

Capelã você fará a oração. 

 

Capelã: Ó Misericordioso Pai, em virtude do seu grande amor pela Humanidade, você 

nos enviou o seu único Filho. Ele nos conduz pelos caminhos da esperança e da paz, e 

enche nossos corações de ternura e alegria. Sua luz se irradia pelos quatro cantos do 

mundo e transmite a mensagem da unidade, pois Todos devem ser Um. Nós lhe 

rogamos, então, que possamos compreender seu Amor Infinito, e que possamos ser 

abençoados pela sua Sabedoria. Nós lhe pedimos isso, em Teu Santo Nome. Amém. 

 


