
 

SUGESTÕES PARA A PREPARAÇÃO DA CELEBRAÇÃO NATALINA 
COM OS IRMÃOS E IRMÃS DO SEI 

 
 

Preparando o ambiente:  

A Fraternidade procure anteriormente saber as condições de saúde dos irmãos(ãs) e de seus              
familiares, marque o dia e a hora e combine a maneira através da qual poderão realizar a                 
celebração. 

Se tudo estiver bem, peçam para organizarem, diante do Presépio, um local com a Bíblia e,                
se possuírem, as Fontes Franciscanas, que deverão estar abertas no segundo livro de Celano,              
199, 1-5, além de ornar o local com algumas flores e uma vela. Convidem-nos a celebrar                
juntos a chegada do Menino Deus. 

Se o(a) irmão(ã) ou qualquer de seus familiares não estiver bem, a Fraternidade se solidarize               
e se coloque à disposição para orar por eles e, de alguma forma, ajudá-los. Mesmo assim,                
convidem-nos a celebrar juntos a chegada do Menino Deus, explicando a proposta. 

A Coordenação do SEI, com a equipe de visitação, verá a melhor maneira de realizar esse                
momento, utilizando os meios mais acessíveis aos irmãos, por exemplo, a chamada de vídeo              
pelo WhatsApp, Google Meet ou outras plataformas virtuais, a gravação de um áudio, etc. 

Os cantos podem ser os sugeridos no roteiro disponibilizado abaixo ou outros escolhidos             
pela equipe do SEI. Seria bom enviá-los por áudio com antecedência para que todos possam               
acompanhar melhor. 

Seria interessante pedir à família do(a) irmão(ã) do SEI que deixasse, sobre uma mesinha,              
papel e caneta para cada um escrever o nome de alguns(mas) irmãos(ãs) e amigos(as) e               
fazer seu pedido e seu agradecimento, pois o Natal é a confraternização do coração dos               
filhos de Deus com seu Irmão Jesus, que desce do seio do Pai e se encarna no seio da                   
Virgem  para nos dar certeza da salvação que o Pai oferece. 

Recomendação: 
 

Irmãos e Irmãs, gostaríamos de enfatizar que a Equipe de Visitação não precisa e até mesmo                
não deve ir à casa do Irmão/ã do SEI. Por enquanto, o cuidado com eles deve ser prioridade.                  
A Fraternidade, se for possível, pode, por exemplo, gravar um vídeo, ou fazer, conforme              
sugerido anteriormente, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp (que aceita até 8 pessoas)             
ou outras plataformas e, assim, celebrar ao mesmo tempo com alguns irmãos, ou, ainda, usar               
outro recurso possível. O que desejamos é que nossos Irmãos e Irmãs percebam como são               
importantes para nós e como é bom celebrar a festa do nascimento de nosso Salvador, Jesus                
Cristo. 
 



 

ROTEIRO DE CELEBRAÇÃO NATALINA  

COM OS IRMÃOS E IRMÃS DO SEI 

 

ALEGREMO-NOS! 

 DESCEU DO CÉU A VERDADEIRA PAZ!

       OFS do Brasil 



 

IRMÃOS E IRMÃS, 

GRANDE LUZ BRILHOU NA TERRA E 
OS CONFINS DO UNIVERSO CONTEMPLARAM  

A SALVAÇÃO DO NOSSO DEUS! 
 

Motivação  
 
Dirigente: Paz e bem, irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas.  
Estamos reunidos para celebrar, com Francisco e Clara de Assis, o nascimento de Jesus.              
Alegremo-nos com esta graça. “Na verdade, que graça maior Deus poderia nos conceder do              
que, tendo um único Filho, fazê-lo Filho do homem e reciprocamente fazer os filhos dos               
homens serem filhos de Deus? Procurai o mérito, procurai a causa, procurai a justiça; e vede                
se encontrais outra coisa que não seja a graça de Deus.” (Santo Agostinho) 
 
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.  
Senhor, cantaremos eternamente o vosso Amor. 
 
Canto: Cristãos, vinde todos 
(O canto está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=_4l5AhXcug0) 
 
1 – Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, oh, vinde, oh, vinde até Belém. Vede nascido                
vosso rei eterno. 
Refrão: Oh! Vinde, adoremos! Oh! Vinde, adoremos! Oh! Vinde, adoremos o Salvador! 
2 – Humildes pastores deixam seu rebanho e, alegres, acorrem ao rei do céu. Nós,               
igualmente, cheios de alegria. 
3 – O Deus invisível, de eterna grandeza, sob véus de humildade podemos ver. Deus               
pequenino, Deus envolto em faixas. 
 
 
Recordação da Vida 
 
Dirigente: Essa época do ano é sempre propícia para fazermos um balanço de nossas vidas.               
Ao concluirmos esse recorte de tempo, somos chamados a recordar as alegrias e             
dificuldades, conquistas e desafios, luzes e trevas pelas quais passamos. Recordemos o que             
vivenciamos em 2020, ano tão marcante para todos nós. 
A cada partilha, juntos, responderemos cantando: 
 
Refrão: Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz.  
(O canto está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=EVQRgAjs3Lc) 
 
Dirigente: Nosso carisma é enriquecido pela figura da nossa Mãe Maria, a quem São              
Francisco devotava amor indizível. Vamos louvá-la com palavras tiradas das meditações de            
Santo Anselmo, bispo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_4l5AhXcug0
https://www.youtube.com/watch?v=EVQRgAjs3Lc


 

 
Palavra da Igreja: Meditações de Santo Anselmo, bispo 
 
Leitor 1: “Ó mulher cheia e mais que cheia de graça, o transbordamento de tua plenitude                
faz renascer toda criatura! Ó Virgem bendita e mais que bendita, pela tua bênção é               
abençoada toda a natureza, não só as coisas criadas pelo Criador, mas também o Criador               
pela criatura! 
Deus deu a Maria o seu próprio Filho, único gerado de seu coração, igual a si, a quem                  
amava como a si mesmo. No seio de Maria, formou seu Filho, não outro qualquer, mas o                 
mesmo, para que, por natureza, fosse realmente um só e o mesmo Filho de Deus e de Maria!                  
Toda criação é obra de Deus, e Deus nasceu de Maria. Deus criou todas as coisas, e Maria                  
deu à luz Deus! ... 
Verdadeiramente o Senhor é contigo, pois quis que toda a natureza reconheça que deve a ti,                
juntamente com Ele, tão grande benefício.” 
 
Todos: Salve, ó Senhora, Rainha santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita               
Igreja, eleita pelo santíssimo Pai celestial, que vos consagrou por seu santíssimo e dileto              
Filho e o Espírito Santo Paráclito! Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o                   
bem!  (Saudação à Mãe de Deus – S. Francisco de Assis) 
 
Palavra das Fontes Franciscanas: Segundo livro de Celano, 199,1-5 

 
Leitor 2: “Francisco celebrava com inefável alegria, mais do que as outras solenidades, o              
Natal do Menino Jesus, afirmando que é a festa das festas, em que Deus, tornando-se               
criança pequenina, dependeu de peitos humanos. Beijava, em famélica meditação, as           
imagens daqueles membros infantis, e a compaixão pelo Menino, derretida em seu coração,             
fazia-o até mesmo balbuciar palavras de doçura a modo das crianças. E este nome era para                
ele como o mel e o favo na boca.” 
 
(Sugere-se uma partilha entre os participantes, refletindo sobre as leituras a partir de um              
convite do dirigente.) 
 
Preces:  
Dirigente: Elevemos ao Senhor nossas preces. 
(Os(as) irmãos(ãs) do SEI ou alguma pessoa de sua família podem fazer as preces.) 
 
01 – À semelhança da Virgem de Nazaré, queremos, Senhor, testemunhar nossa fé onde              
estivermos e em qualquer situação em que nos encontrarmos. Rezemos: 
R – Concedei-nos, Menino Deus, esta graça. 
 
02 – Senhor, queremos que a Sagrada Família seja nosso modelo e guia para que vos                
sejamos agradáveis. Rezemos: 
R - Concedei-nos, Menino Deus, esta graça. 



 

 
03 – Senhor, curai e libertai da pandemia do coronavírus toda a humanidade, vossa criação.               
Rezemos: 
R – Concedei-nos, Menino Deus, esta graça. 
 
04 – Ó Pai, dai-nos coragem e alegria para vencermos as dificuldades de cada dia, e a                 
humildade para reconhecermos vossa bondade misericordiosa. Rezemos: 
R – Concedei-nos, Menino Deus, esta graça. 
 
05 – Neste Natal, queremos agradecer o dom de nossa vocação e viver fraternalmente em               
nossas famílias e em nossas fraternidades. Rezemos: 
 R – Concedei-nos, Menino Deus, esta graça. 
 
(Preces espontâneas) 
 
Canto Final: Então é Natal 
(O canto está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=h9d7dikBT0w) 
 
Então é Natal 
E o que você fez? 
O ano termina 
E nasce outra vez  
 
Então é Natal  
A festa cristã  
Do velho e do novo  
Do amor como um todo 

 
Então, bom Natal 
E um Ano Novo também 
Que seja feliz quem 
Souber o que é o bem  
 
E então é Natal  
Pro enfermo e pro são  
Pro rico e pro pobre 
Num só coração  
 
Então, bom Natal 
Pro branco e pro negro 
Amarelo e vermelho 
Pra paz, afinal 
 
Então, bom Natal 
E um Ano Novo também 
Que seja feliz quem 
Souber o que é o bem 

https://www.youtube.com/watch?v=h9d7dikBT0w

