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KALENDA DO NATAL 2021 
A solene proclamação da Kalenda ou Calendas do Natal é um rito que foi incorporado à Santa Missa da Noite do Natal celebrada no Vaticano 
pelo Santo Padre, o Papa. O texto em latim é encontrado no Martyrologium Romanum e a sua leitura é prevista para o dia 24 de dezembro. 

O Diretório Litúrgico da CNBB 2021 (página 38) traz a seguinte recomendação: “Anúncio natalino: a ser proclamado na 
primeira missa (da noite de Natal) após o sinal da cruz e a saudação presidencial, antes da entoação do Glória”. 

 
*MELODIA C  (Tom: Dm - Grave) 

Vinte e Cinco de Dezembro: Vigésima primeira Lua. 
 

- O Senhor Esteja Convosco!  

- Ele está no meio de nós 

-Os corações para o alto! 

-A Deus ressoe nossa voz! 
 

Tendo transcorrido muitos séculos,  

desde a criação do mundo, 

Quando no princípio Deus tinha criado o céu e a terra  

e tinha feito o Homem à sua imagem; 
 

E muitos séculos de quando, depois do dilúvio,  

o Altíssimo havia feito resplandecer o arco-íris,  

sinal da Aliança entre Deus e o homem  

e da Paz, tão esperada; 
 

Vinte e um séculos depois da partida  

de Abraão, nosso pai na fé,  

da região de Ur dos Caldeus  

para a terra de Canaã; 

 



Treze séculos depois da saída de Israel do Egito,  

sob a guia de Moisés; 

Cerca de mil anos depois da unção de David  

como rei de Israel; 

* Na sexagésima quinta semana,  

segundo a profecia de Daniel; 
 

Na época da centésima nonagésima quarta Olimpíada; 

No ano 752 da fundação de Roma; 

No ano 538 do edito de Ciro autorizando a volta do exilio,  

e a reconstrução de Jerusalém. 
 

No quadragésimo segundo ano do Império  

de César Otaviano Augusto; 

Quando em todo o mundo reinava a paz,  

na sexta idade do mundo. 

 

JESUS CRISTO, DEUS ETERNO E FILHO DO ETERNO PAI, 

querendo santificar o mundo com sua vinda,  

foi concebido por obra do Espírito Santo,  

se fez homem e habitou entre nós.  
 

Passados os nove meses, nasce em Belém da Judeia,  

de uma Virgem chamada Maria,  

O Menino Deus feito homem,  

dorme numa manjedoura envolto em faixas. 
 

Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

segundo a natureza humana. 

Venham Adoremos o Salvador.  

O Deus conosco, Emanuel, Nosso Senhor! 


