BÊNÇÃO DA CEIA DE NATAL EM FAMÍLIA
1.Rito da Luz

O(a) dono(a) da casa acende a vela (ou velas pela casa), dizendo:

Bendito sejas, Deus da eterna luz, por esta grande notícia: hoje nasceu o Salvador do mundo!
Após o acendimento, todos repetem o refrão rezado ou cantado.

2. Acolhida

Alguém da família pode dizer uma palavra, se oportuno, sobre a alegria deste dia, o quanto o Natal é importante para nós e
nossas famílias, etc.

3. Proclamação do Evangelho: Mt 1, 18-25 ou Lc 2, 1-20

Após a proclamação do evangelho, alguém traz a imagem do menino Jesus e a coloca no presépio, ou um local adequado,
enquanto todos cantam:

1.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.
2. Noite feliz, noite feliz / Ó, Jesus, Deus da luz! / Quão afável é teu coração,
Que quiseste nascer nosso irmão / E a nós todos salvar/ e a nós todos salvar.
3. Noite feliz, noite feliz / Eis que no ar vem cantar / Aos pastores os anjos do céu/
anunciando a chegada de Deus/ De Jesus Salvador/ de Jesus Salvador.
4. Benção da Ceia

Todos se reúnem ao redor da mesa e alguém, em nome de todos, faz a oração de bênção:

Bendito sejas Tu, Senhor, Deus da vida, que de forma admirável quiseste assumir nossa condição
humana, tornando-nos filhos da luz.
Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus.
Ó Deus de infinita bondade, que tornas cada vez mais firme a união dos teus filhos e filhas ao partir o pão,
abençoa a nós e a estes dons que vamos repartir; concede-nos que, ao sentar-nos com alegria a esta mesa
comum, saibamos sempre alimentar a nossa vida fraterna e partilhar o pão com os famintos.
Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus.
Guiados pelo Espírito de Jesus, o Verbo de Deus feito carne, e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer:
Todos: Pai nosso...
5. Abraço da paz e refeição
Como filhos e filhas do Deus da paz, saudemo-nos com um abraço fraterno, desejando-nos uns aos outros
um feliz Natal.
Segue-se a refeição de confraternização

