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Apresentação da imagem do Menino Jesus 
Depois da solene proclamação do Evangelho, um casal entra em procissão com a imagem 
do Menino Jesus e coloca-a no presépio da Igreja. No final deste gesto, faz-se a seguinte 
oração em voz off: 
Deus, nosso Pai,  
enviais o vosso Filho Jesus, doce Menino de Belém,  
nascido do seio da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo,  
para salvar o mundo e dar-nos a vossa bênção. 
Concedei-nos a graça de penetrar com toda a nossa alma no profundo mistério de Natal.  
Enraizai nos nossos corações aquela paz  
que, muitas vezes, procuramos asperamente, mas que só Vós podeis dar.  
Ajudai-nos a viver,  
reconhecendo em cada homem um irmão, filho do mesmo Pai.  
Concedei-nos ainda a tranquilidade da Fé e da Esperança nestes tempos difíceis.  
Vós que percorreis os caminhos do mundo como Bom Samaritano,  
tornai-nos atentos a todos com quem nos cruzamos no nosso caminho  
para respondermos prontamente ao chamamento do Espírito de Caridade. 
Que São José, testemunha silenciosa do mistério da Encarnação, interceda por nós,  
para que, como ele, saibamos ser vigilantes na adversidade,  
generosos na entrega, discretos na obediência,  
presentes na provação e laboriosos no serviço. 
Ámen. 
 
Veneração da imagem do Menino Jesus 
Uma vez rezada a Oração depois da Comunhão, explica-se à assembleia o modo de 
venerar a imagem do Menino Jesus, neste contexto de pandemia, recorrendo à seguinte 
admonição: 
A veneração da imagem do Menino Jesus é um gesto afetivo de gratidão a Deus, por 
incarnar no seio da humanidade para a todos salvar. Neste ano e no contexto de pandemia 
em que vivemos, não podemos beijar a imagem do Menino Jesus. Contudo, não 
deixaremos de lhe prestar a devida reverência. Por isso, o sacerdote passará pela 
assembleia com a imagem do Menino Jesus, perante a qual poderemos fazer um gesto de 
saudação ou uma inclinação, sem estabelecer qualquer contacto físico, sem lhe tocar. 
Exprimiremos a nossa alegria, o nosso júbilo e a nossa gratidão, cantando. 
Feita esta admonição, segue-se a ritualidade nela apresentada. Entretanto, o coro entoa 
um ou dois cânticos tradicionais de Natal, a que toda a assembleia se possa juntar. 
 

 
i A preparação da Liturgia da Solenidade do Natal do Senhor encontra-se disponível na íntegra em 
www.arquidiocese-braga.pt/liturgia. 
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