
Proposta de Oração de Consoada 2018 
 
HOJE VOLTA A NASCER UMA GRANDE LUZ - «DEUS É LUZ» (1Jo 1,5) 
 
Celebrar a vida e assinalar os dias é uma decisão que pode fazer a diferença na nossa vida e na vida dos que mais 
amamos. Uma oportunidade que é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Neste caso, pensamos na noite de natal, 
noite em que a família se reúne, mas também noite em que os cristãos não podem deixar de celebrar o essencial – o 
nascimento de Deus no meio da humanidade. Assim, voltamos a propor uma pequena sugestão de oração para esta 
noite. Uma oração que deverá ser feita no início da Ceia de Natal. Esta proposta dever ser enriquecida e adaptada - 
segundo o contexto e a ‘inspiração’ de cada família e de cada casa - com uma leitura bíblica, com o colocar uma vela 
acesa no centro da mesa, com um cântico, com o envolvendo dos mais novos em algum momento... 
 
Leitor 1 - Hoje voltamos a celebrar o Natal. Retomamos a grande alegria de um nascimento. O 
tempo de espera e de gravidez dá agora lugar à vida no meio de nós. Deus faz-se humanidade, a 
eternidade desce à terra, o infinito vem ‘acampar’ entre nós (Jo 1,14). Um Deus tão humano, tão 
pequeno, tão frágil, tão pobre… só pode ser divino. Um Deus assim confunde e incomoda. Mas esse 
é o nosso Deus, essa é a maravilha que hoje celebramos, esse é o amor que dá vida. 
 
Leitor 2 - Nesta noite, resplandece «uma grande luz» (Is 9,1) e é essa a Luz que pode iluminar a nossa 
vida e reacender a esperança de tantos homens e de tantas mulheres. Hoje há uma Luz que 
irrompe no meio das trevas (Jo 1,5), há uma vida que nasce na noite, uma alegria que surge na 
simplicidade. O que seria desta noite se não houvesse Natal? Como seria a nossa vida se não 
celebrássemos o nascimento do Deus menino?  
 
Leitor 3 - No meio de tantas luzes que se pagam e se apagam, há uma Luz pequenina e frágil que 
tem o imenso poder de iluminar o nosso coração. Uma luz cheia de esperança, capaz de iluminar as 
grandes escuridões, as angústias profundas e as imensas preocupações que nos habitam. É esta luz 
que queremos partilhar com todos os nossos familiares e amigos, especialmente, com todos 
aqueles que se sentam hoje a esta mesa. Mas a nossa mesa não pode esquecer outras mesas. 
 
Leitor 4 - Que esta Luz ilumine e aqueça o coração de todos os doentes; dos desempregados; das 
vítimas de violência doméstica; dos que passam por momentos de separação; dos que sofrem a dor 
da morte de um familiar; dos que se sentem abandonados, dos que estão sós… nesta noite. 
 
Fazer silêncio… tempo para rezar pelos que mais sofrem e que queremos confiar hoje a Deus 
 
Leitor 5 – Diz o Papa Francisco: «Hoje, o Filho de Deus nasceu: tudo muda. O Salvador do mundo 
vem para Se tornar participante da nossa natureza humana: já não estamos sós e abandonados» 
(…) Por isso, quando ouvirmos falar do nascimento de Cristo, permaneçamos em silêncio e 
deixemos que seja aquele Menino a falar; gravemos no nosso coração as suas palavras, sem afastar 
o olhar do seu rosto. Se O tomarmos nos nossos braços e nos deixarmos abraçar por Ele, dar-nos-á 
a paz do coração que jamais terá fim. Este Menino ensina-nos aquilo que é verdadeiramente 
essencial na nossa vida» (Homilia no Natal de 2015). 
 
Em seguida pode haver um momento de silêncio e terminam todos juntos com as mãos dadas 
 

Pai-Nosso; Avé-Maria; Glória ao Pai. 


