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ANÚNCIO DE NATAL 

 

Cena 1 

Inicia-se a Eucaristia com a igreja às escuras, excepto o altar do Santíssimo. Zacarias entra no 

Santo dos Santos para oferecer o incenso. Num vaso de barro com brasas, Zacarias deita incenso. 

Zacarias reza. Aparece o anjo. Em voz off, ouve-se o anúncio do nascimento de João. Zacarias cai 

de joelhos por terra, rosto escondido entre as mãos. 

 

"Não tenhas medo, Zacarias! Deus ouviu as tuas orações. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e 

lhe darás o nome de João. Ele será motivo de alegria para ti, e muitos se alegrarão por causa do 

seu nascimento, pois o teu filho será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem qualquer 

bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Fará com que muitos 

israelitas voltem para o Senhor, seu Deus. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de 

Elias. Há de reconciliar os pais com os filhos e ensinará os rebeldes a seguir a sabedoria dos 

justos. Assim preparará o povo para receber o Senhor". 

 

Cena 2 

No altar-mor, Maria em recolhimento é visitada pelo anjo. Cântico “Avé Maria ”. Maria ajoelha, 

mãos sobre o peito, cabeça inclinada. 

 

Leitor 1: Deus vem ao encontro desta pobre filha de Israel pedir humildemente o consentimento 

livre da criatura humana. Deus quer entrar nela, como em sua própria casa, “como a luz do sol pela 

vidraça”.  

 

Leitor 2: E quando vem, Maria lá está. Habitada por Deus, porque está sempre onde Deus está. 

 

Leitor 1: Há entre Deus e Maria, uma plena sintonia, de pensamentos, de palavras e de desejos, 

como se em Maria transluzisse, em toda a sua transparência, a luz e a beleza de Deus.  
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Leitor 2: Maria só pensa numa coisa, só diz uma palavra, só conhece um desejo: cumprir a vontade 

de Deus! Diante deste Deus, que se propõe assim encarnar no seu seio, a Virgem Maria não 

impõe, nem negoceia um programa já definido. 

  

Leitor 1: O seu programa é simplesmente o de cumprir a vontade de Deus, estar disponível 

inteiramente para as surpresas do Seu mistério. Maria sabe que Deus não a chama para realizar o 

que tem na cabeça! Deus chama-a para realizar o que pede o coração de Deus!  

 

Leitor 2: E ambos querem o mesmo. Nessa sintonia do coração, faz-se Luz. E Maria, a digna 

morada do Altíssimo, dará à luz a Luz de Deus! 

 

Cena 3 

Maria desce a escadaria e dirige-se a Isabel. Abraça a prima. Isabel recua e Maria fica em 

destaque frente ao altar. Canta-se o Magnificat. 

 

Cena 4 

Maria afasta-se pela lateral. Pelo outro lado entra Zacarias e outras mulheres. Zacarias fica de 

frente para a assembleia. As mulheres rodeiam Isabel. Isabel senta-se num degrau, enquanto as 

mulheres trazem João nos braços e apresentam-no a Zacarias. Em voz off, ouve-se o Benedictus. 

 

Benedictus 

Bendito o Senhor, Deus de Israel * 

Que visitou e redimiu o seu povo 

E nos deu um Salvador poderoso * 

Na casa de David, seu servo, 

Conforme prometeu pela boca dos seus santos, * 

Os profetas dos tempos antigos, 

 

Para nos libertar dos nossos inimigos * 

E das mãos daqueles que nos odeiam 

Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, * 

 

Recordando a sua sagrada aliança 

E o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, * 

Que nos havia de conceder esta graça: 
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De O servirmos um dia, sem temor, * 

Livres das mãos dos nossos inimigos, 

Em santidade e justiça na sua presença, * 

Todos os dias da nossa vida. 

 

E tu, Menino, serás chamado Profeta do Altíssimo, * 

Porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos, 

Para dar a conhecer ao seu povo a salvação * 

Pela remissão dos seus pecados, 

 

Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, * 

Que das alturas nos visita como Sol Nascente, 

Para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte * 

E dirigir os nossos passos no caminho da paz. 

 

Cena final 

Pela coxia central, entram Maria e José a caminho de Belém. Entretanto, Isabel, Zacarias e as 

mulheres saem pela lateral. Acendem-se as luzes do corredor. Ouve-se em voz off o relato de 

Lucas. 

 

Leitor 1: Por essa altura, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de 

todo o império romano. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de recensear-se. 

 

Leitor 2: Por isso, José partiu de Nazaré da Galileia e foi para a cidade de David que se chama 

Belém, na província da Judeia. Como José era descendente de David, foi lá inscrever-se levando 

consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. 

 

Maria e José posicionam-se frente ao altar e os pastores sentam-se no chão, entre o Santíssimo e 

o ambão. Aproxima-se o anjo. 

 

Leitor 1: Enquanto estavam lá, chegou o tempo de Maria dar à luz o seu primogénito. Envolveu-o 

em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 

 

Leitor 2: Naquela região, havia pastores que passavam a noite no campo guardando os 

rebanhos. E apareceu-lhes um anjo e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os e ficaram muito 

assustados. 
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Leitor 1: Mas o anjo disse-lhes: "Não tenham medo. Trago-vos uma boa nova que será motivo de 

grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu o Salvador, que é Cristo, o 

Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrarão o Menino envolvido em panos e deitado numa 

manjedoura". 

Leitor 2: E a festa começou, com música, no Céu e na Terra.  

 

Canta-se o Glória 

 

Durante a Oração Colecta, saem as personagens pelas laterais. Segue-se a Liturgia da Palavra. 


