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Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Apresentação

Mais uma vez, tenho a satisfação de apresentar e recomendar a Nove-
na de Natal da Arquidiocese de São Paulo.

Neste ano, os encontros são propostos em forma de celebrações e se-
guem o roteiro da Novena Litúrgica do Natal, que a Igreja celebra de 16 
a 25 de dezembro.

Os textos são muito ricos e expressam nossa fé no Deus Salvador, que 
enviou seu Filho ao mundo para consolar e confortar a humanidade; ao 
mesmo tempo, nós continuamos a clamar: “Ó, vinde logo para nos sal-
var!” 

A Igreja, de fato, acolhendo a cada dia o Filho de Deus Salvador, que 
já veio ao mundo, espera e anseia pela manifestação da plenitude da sal-
vação, no grande Dia de Deus. Então, a luz de Cristo iluminará todos os 
povos.

Que esta Novena ajude a preparar bem a celebração do Natal do Se-
nhor e a crescer na fé, esperança e caridade. Que alimente em nós todos o 
desejo expresso nessa bela estrofe do Hino da Novena Litúrgica do Natal: 

“Ó Jesus, só a vós desejamos / para sempre no céu contemplar
e, por vossa visão saciados, / glória eterna sem fim vos cantar”.

Durante a celebração da Novena de Natal em Família, procuremos 
envolver também as pessoas que, por algum motivo, estão afastadas da 
prática da fé e da vida da Igreja. Talvez seja esta a “hora da graça” para 
essas pessoas. Façamos a nossa parte: convidemos...

Deus conceda a todos a bênção do Santo Natal! Que a Novena ajude 
a acolher essa bênção!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
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Orientações para a realização da Novena e 
entronização do Presépio

Nossa Novena de Natal é estruturada de uma forma orante e participativa. Embora possa 
ser feita anteriormente, conforme os usos e costumes da comunidade, seus dias mais próprios 
seriam de 15 a 23 de dezembro, sendo que o Evangelho e as orações estão de acordo com os 
textos litúrgicos desses dias.

— O pequeno cartaz, que reproduz a imagem da capa da Novena, seja colocado do lado de 
fora da casa, lembrando que, nesse lar, tem gente que se prepara, com fé, para o Natal.

— Preparar, com todo carinho, o lugar de cada dia da Novena. O presépio esteja presente, 
à vista de todos. A vela acesa avise e convide as pessoas à oração. 

— Quem dirige o encontro esteja bem familiarizado(a) com os textos a serem lidos e com  
suas demais tarefas durante a Novena. Escolha, também com antecedência, os cantos 
para cada dia.

— Escolher, com antecedência, as pessoas para a leitura dos textos, a fim de que este-
jam bem preparadas para participar e auxiliar nos encontros. Deve-se sempre ler com 
o coração e em tom que todos possam ouvir, pronunciando bem as palavras e dando o 
devido sentido ao que está escrito.

— Aproveitar o anexo sobre a entronização do presépio, para que as famílias o tenham em 
suas casas. Um grupo da comunidade pode visitar as famílias para essa entronização 
antes do encontro da Novena em suas casas.

— O grupo de entronização do presépio pode se multiplicar, levando a entronização para 
além das famílias que acolhem a Novena em suas casas, indo, até mesmo, às famílias 
que não participaram da Novena.
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Primeiro Dia

Jesus está no meio de nós e nos ensina
o caminho da serenidade

Dirigente: Estamos a poucos dias da Cele-
bração do Natal. Em nossas casas não deve 
faltar o presépio, pois o nascimento de Je-
sus é razão de festa, de muita alegria. Je-
sus é o “Emanuel”: é Deus Conosco! Para 
nós, cristãos, a Festa do Natal ajuda-nos 
a perceber que Jesus também se faz pre-
sente em nossa cidade. Ele está no meio 
de nós, e caminha ao encontro de todas as 
pessoas, especialmente dos humilhados e 

esquecidos. Para sempre acolher Jesus com alegria, olhamos para o 
que o Evangelho nos diz; lendo suas páginas, observamos o quanto 
Jesus demonstra seu amor pelas pessoas e, principalmente, como sua 
simplicidade revela a imensa ternura de Deus pela humanidade.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Com fé e alegria, iniciamos nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1- Eterna luz dos homens, dos astros Criador,
ouvi as nossas preces, de todos Redentor.

2- Ao ver compadecido do mundo a perdição,
em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação.
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3- Se sombra do pecado a tudo escurecia,
Esposo, vós saístes do seio de Maria.

4- Ao simples ecoar do vosso nome eterno,
joelhos vão dobrando o céu, a terra, o inferno.

5- Um dia voltareis, Juiz e Rei de tudo.
Oh dai-nos hoje a graça, na tentação escudo.

6- Ao Pai e ao Filho glória, ao Espírito também,
louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém 

Oração

Dirigente: Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fer-
voroso o natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da Salvação e cele-
brá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho - Mt 11,2-11

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras 
de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos, para lhe perguntarem: “És tu, 
aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro?” Jesus respon-
deu-lhes: “Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos 
recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. 
Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim!” Os discípulos 
de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões, sobre João: “O 
que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes 
ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas 
finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? 
Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está 
escrito: ‘Eis que envio o meu mensageiro à tua frente; ele vai preparar 
o teu caminho diante de ti’. Em verdade vos digo, de todos os homens 
que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista No entanto, o 
menor no Reino dos Céus é maior do que ele”. 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!
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Vamos meditar!

No Evangelho, Jesus é apresentado como Messias, ou seja, aquele 
que realiza as promessas proféticas do Antigo Testamento. Quanto a 
João, o próprio Jesus afirma ser um homem forte, determinado e amo-
roso preparador da chegada do Senhor.
— A exemplo de João Batista, de que forma nós podemos preparar as 

pessoas hoje para acolherem Jesus?
— Como podemos prosseguir curando e libertando como Jesus nos 

ensinou?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do 
Filho de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: 
“Mistério de Deus”.
Todos: Ó MISTÉRIO, escondido há séculos nos céus, aos fiéis foste um 
dia revelado e, dos cegos os olhos recobrados, já se firmam do coxo os 
passos seus; faz o pobre escutar a voz de Deus; vem, levanta do chão os 
humilhados.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó MISTÉRIO, escondido há séculos nos céus, aos fiéis foste um 

Novena de Natal 2013.indd   11 23/7/2013   17:28:30



12
Arquidiocese de São Paulo

dia revelado e, dos cegos os olhos recobrados, já se firmam do coxo os 
passos seus; faz o pobre escutar a voz de Deus; vem, levanta do chão os 
humilhados.

Preces Comunitárias

Dirigente: Portadores de deficiência, doentes e empobrecidos desco-
brem em Jesus o rosto amoroso de Deus. Rezemos para que sua face 
resplandeça sobre a humanidade, hoje também:
Todos: Brilhe sobre nós vossa face, Senhor!
1 – Pelos que são colocados em último lugar porque são doentes, po-

bres, idosos ou considerados improdutivos, rezemos ao Senhor:
Todos: Brilhe sobre nós vossa face, Senhor!
2 – Para que, inspirados em João Batista, tenhamos a coragem de 

anunciar Jesus que veio salvar a humanidade do egoísmo, rezemos 
ao Senhor:

Todos: Vem, Divino Espírito Santo!
3 – Para que as crianças e jovens aprendam dos adultos de nossa Igreja 

que Jesus está conosco e, ainda hoje, nos ensina que o amor é um 
compromisso de sabedoria e pacificação do ser humano, rezemos 
ao Senhor:

Todos: Vem, Divino Espírito Santo!

(preces espontâneas) 

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai Nosso...

Oração

Dirigente: Apresentamos, Senhor, nossas preces, invocando a sabedoria 
do Espírito. Que possamos abrir os corações à vossa graça e bem for-
marmos os adultos que iniciam seu caminho de fé em nossas comuni-
dades. Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
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mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Antes do Natal, procure informar-se sobre o que significa, 
no 11º Plano Pastoral da Arquidiocese, a urgência Igreja, Casa da 
Iniciação Cristã. Procure esta informação com os coordenadores de 
grupo de sua comunidade. Conhecendo a importância da iniciação 
cristã, convide adultos distanciados da Igreja a se reaproximarem de 
sua comunidade, acompanhando essas pessoas com sincera atenção.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Segundo Dia

Jesus está no meio de nós e nos 
ensina a defender a nossa fé

Dirigente: No tempo de Jesus, muitos o 
perseguiam e procuravam desmoralizá
-lo. Foram várias as tentativas de afastar 
as pessoas de perto dele. No entanto, ele 
sempre quis estar entre nós. Seu amor 
nos reúne e nos convida a compreender 
a sabedoria de Deus que se revela na sim-
plicidade do seu presépio. Nosso encon-
tro de hoje vai nos animar, ainda mais, a 
procurar conhecer o Evangelho de Jesus e 

anunciá-lo. O exemplo de coragem e sabedoria do Deus que se fez um 
entre nós seja uma fonte de ânimo para todos aqui presentes.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Com fé e alegria, iniciamos nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1- Eterna luz dos homens, dos astros Criador,
ouvi as nossas preces, de todos Redentor.

2- Ao ver compadecido do mundo a perdição,
em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação.

3- Se sombra do pecado a tudo escurecia,
Esposo, vós saístes do seio de Maria.
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4- Ao simples ecoar do vosso nome eterno,
joelhos vão dobrando o céu, a terra, o inferno.

5- Um dia voltareis, Juiz e Rei de tudo.
Oh dai-nos hoje a graça, na tentação escudo.

6- Ao Pai e ao Filho glória, ao Espírito também,
louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém 

Oração

Dirigente: Inclinai, ó Deus, o vosso ouvido de Pai à voz da nossa súplica 
e iluminai as trevas do nosso coração com a visita do vosso Filho, que 
convosco vive e reina.
Todos: Amém!

Evangelho - Mt 21,23-27

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo: Jesus voltou ao Templo. Enquanto ensinava, os sumos 
sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: 
“Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade?”. 
Jesus respondeu-lhes: “Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me 
responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coi-
sas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens?”. Eles 
refletiam entre si: “Se dissermos: ‘Do céu’, ele nos dirá: ‘Por que não 
acreditastes nele?’. Se dissermos dos homens, temos medo do povo, 
pois todos têm João Batista na conta de profeta”. Eles então respon-
deram a Jesus: “Não sabemos”. Ao que Jesus também respondeu: “Eu 
também não vos direi com que autoridade faço estas coisas”.  
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!

— Os adversários de Jesus tentam por vários modos desacreditar Jesus 
diante do povo. Jesus usa sua inteligência para se safar das armadi-
lhas que armavam contra ele. Como podemos usar melhor nossa 
inteligência e ter argumentos para defender a nossa fé?

— Nos dias de hoje, que tipos de acontecimentos demonstram que 
ainda procuram desacreditar a Jesus e a sua Igreja?

— Que exemplos temos de fidelidade a Jesus hoje?
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Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso para 
com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona do Ó” a 
admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do Filho de Deus, 
que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado “Libertação”:
Todos: Ó LIBERTAÇÃO, pelo Espírito Santo consagrado, boa nova trouxes-
te aos oprimidos; confortaste os corações sofridos; os cativos por ti serão li-
vrados. Vem, liberta esse povo acorrentado e o tempo da dor seja esquecido.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó LIBERTAÇÃO, pelo Espírito Santo consagrado, boa nova trouxes-
te aos oprimidos; confortaste os corações sofridos; os cativos por ti serão li-
vrados. Vem, liberta esse povo acorrentado e o tempo da dor seja esquecido.

Preces Comunitárias

Dirigente: Jesus, sempre pacífico, não deixa que distorçam o que ele 
ensina e realiza em favor das pessoas. Rezemos para que o Senhor nos 
fortaleça na sabedoria e na paz para sermos generosos e firmes como 
nosso Mestre.
Todos: Ó, Senhor, escutai nossa prece!

1 – Pelos que perseguem, ofendem e caluniam a Igreja, para que abram 
seus corações às maravilhas do Evangelho e se convertam, rezemos 
ao Senhor:
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Todos: Ó, Senhor, escutai nossa prece!

2 – Para que estejamos bem preparados para explicar e proclamar a fé 
que temos, rezemos ao Senhor:

Todos: Ó, Senhor, escutai nossa prece!

3 – Para que as novas gerações sejam evangelizadas com sabedoria, 
coragem e despojamento de nossa parte, rezemos ao Senhor:

Todos: Ó, Senhor, escutai nossa prece!
(preces espontâneas) 

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai Nosso...

Dirigente: Ouvi, ó Pai, nossas preces. Amparai-nos em nossas fraquezas 
e revesti-nos de coragem e amor, para que o Natal seja anunciado com 
verdadeira disposição. Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Reservar um tempo para participar de algum curso de for-
mação na comunidade, no setor ou na região episcopal. Procurar 
meios de evangelizar a própria família por meio de subsídios que a 
Igreja sempre distribui aos seus membros.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Terceiro Dia

Jesus está no meio de nós e escolhe 
trilhar o caminho dos pobres

Dirigente: No encontro de hoje, vemos 
uma longa lista de nomes, que descreve 
as origens humanas de Jesus. Nesta lista, 
constam nomes de mulheres, fato inco-
mum para aquele tempo. Essas mulheres 
tiveram seus filhos em histórias de lutas, 
incompreensões e aparentes impossibili-
dades. São Mateus escreveu assim a árvore 
genealógica de Jesus para conduzir o nosso 

olhar em direção a Maria, que gerou seu filho em situações tão difíceis 
como as das heroínas mencionadas nessa passagem do seu evangelho.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Guiados pela misericórdia de Deus, iniciamos nosso encon-
tro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1- Eterna luz dos homens, dos astros Criador,
ouvi as nossas preces, de todos Redentor.

2- Ao ver compadecido do mundo a perdição,
em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação.

3- Se sombra do pecado a tudo escurecia,
Esposo, vós saístes do seio de Maria.
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4- Ao simples ecoar do vosso nome eterno,
joelhos vão dobrando o céu, a terra, o inferno.

5- Um dia voltareis, Juiz e Rei de tudo.
Oh dai-nos hoje a graça, na tentação escudo.

6- Ao Pai e ao Filho glória, ao Espírito também,
louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém

Oração

Dirigente: Ó Deus, criador e redentor do gênero humano, quisestes que 
o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem Maria. Sede favorá-
vel à nossa súplica, para que o vosso Filho Unigênito, tendo recebido 
nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho - Mt 1,1-17

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão 
gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá ge-
rou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom gerou 
Aram; Aram gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; Naasson 
gerou Salmon; Salmon gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz gerou 
Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi 
gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão 
gerou Roboão; Roboão gerou Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Jo-
safá; Josafá gerou Jorão; Jorão gerou Ozias; Ozias gerou Joatão; Joa-
tão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés; Ma-
nassés gerou Amon; Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus 
irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babi-
lônia, Jeconias gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel ge-
rou Abiud; Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; Azor gerou 
Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar; 
Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Ma-
ria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações 
desde Abraão até Davi são quatorze; de Davi até o exílio na Babilônia, 
quatorze; e do exílio na Babilônia até Cristo, quatorze. 
— Palavra da salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!
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Vamos meditar!

— Como lemos no Evangelho, nomes de gente humilde aparecem 
entre nomes de gente poderosa. Para Jesus, o ser humano mais 
humilde tem a mesma importância que um rei como Davi. E em 
nosso tempo, como anda a consideração em relação aos pobres e 
abandonados?

— Em nossos projetos pastorais os excluídos têm seus nomes inscritos 
e são considerados tão importantes quanto os reis e poderosos de 
nosso tempo?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do 
Filho de Deus, que se fez humano para nos salvar e hoje é aclamado 
“Sabedoria”:
Todos: Ó SABEDORIA, tu saíste da boca do Mais Alto; os confins do 
universo atingiste; tu, com força e ternura, dirigiste este mundo por ti 
todo ordenado; vem mostrar o caminho consagrado da prudência que, 
ao justo, um dia abriste.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó SABEDORIA, tu saíste da boca do Mais Alto; os confins do 
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universo atingiste; tu, com força e ternura, dirigiste este mundo por ti 
todo ordenado; vem mostrar o caminho consagrado da prudência que, 
ao justo, um dia abriste.

Preces Comunitárias

Dirigente: Preparando nossos corações para o Natal, apresentemos a 
Deus nossas preces com confiança:
Todos: Vem, Senhor, vem nos salvar; com teu povo vem caminhar!

1 - Para que, em nossas comunidades, os nomes dos pequenos sejam 
honrados como se honram os nomes dos fortes e das celebridades 
de hoje, rezemos ao Senhor:

Todos: Vem, Senhor, vem nos salvar; com teu povo vem caminhar!

2 -  Pela Pastoral do Povo da Rua e as outras pastorais que cuidam e 
defendem os pobres, rezemos ao Senhor:
Todos: Vem, Senhor, vem nos salvar; com teu povo vem caminhar!

3 – Pelas mulheres de nossa Igreja, para que sejam firmes e corajosas 
como as Santas mulheres da Bíblia, rezemos ao Senhor:

Todos: Vem, Senhor, vem nos salvar; com teu povo vem caminhar!

(preces espontâneas) 

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai Nosso!

Oração

Dirigente: Saciados com os vossos dons divinos, nós vos pedimos, ó 
Deus todo-poderoso, que possamos realizar o nosso desejo de brilhar, 
diante do Cristo que se aproxima, como lâmpadas acesas pelo vosso 
Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!
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Gesto Concreto

Dirigente: Durante a semana, fazer uma lista com os nomes dos fami-
liares e membros da comunidade já falecidos e rezar por eles. Procu-
rar entres as pessoas da vizinhança nomes de falecidos para serem 
lembrados nas preces do terceiro dia da novena.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Quarto Dia

Jesus está no meio de nós e 
nos traz o Amor Divino

Dirigente: Neste quarto dia de novena, ob-
servamos como Maria, com humildade, 
aceita ser a mãe do Salvador. José, que 
sabia que o filho não era dele, pensou em 
protegê-la desaparecendo para ser consi-
derado um pai que não assumiu seu filho e 
salvar Maria da condenação que havia, na 
época, para mulheres que traíam seus es-
posos. No entanto, ouvindo a voz do Anjo, 

José refaz seus projetos e aceita o plano de Deus: assumir, junto com 
Maria, o Menino Jesus e protegê-lo como pai zeloso.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Gratos ao amor de Deus que nos reúne, iniciamos nosso en-
contro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1- Eterna luz dos homens, dos astros Criador,
ouvi as nossas preces, de todos Redentor.

2- Ao ver compadecido do mundo a perdição,
em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação.

3- Se sombra do pecado a tudo escurecia,
Esposo, vós saístes do seio de Maria.
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4- Ao simples ecoar do vosso nome eterno,
joelhos vão dobrando o céu, a terra, o inferno.

5- Um dia voltareis, Juiz e Rei de tudo.
Oh dai-nos hoje a graça, na tentação escudo.

6- Ao Pai e ao Filho glória, ao Espírito também,
louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. 

Oração

Dirigente: Ó Deus todo-poderoso, concedei aos que gememos na an-
tiga escravidão, sob o jugo do pecado, a graça de ser libertados pelo 
novo Natal do vosso Filho que tão ansiosamente esperamos. Por Cris-
to, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho – Mt 1,18-24

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida 
em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela 
ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo 
denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José 
pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe 
disse: ‘José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como 
tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará 
à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu 
povo dos seus pecados’. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o 
Senhor havia dito pelo profeta: ‘Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: 
Deus está conosco.’ Quando acordou, José fez conforme o anjo do Se-
nhor havia mandado, e aceitou sua esposa. 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!
— José é um homem justo: ao invés de denunciar Maria, planeja de-

saparecer para que ela não seja condenada e, assim, possa viver e 
criar seu filho. Que exemplos de sacrifício encontramos hoje nas 
famílias, na cidade e na comunidade?

— Que significa a afirmação do Evangelho “José era um homem justo”?
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— Quais propostas de amor Jesus nos deu sendo Deus no meio de nós?
— Qual deve ser a atitude cristã, quando aparece uma gravidez im-

prevista?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do 
Filho de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: 
“Senhor, Adonai”.
Todos: Ó Senhor, ó ADONAI, de Israel, do teu povo és o guia. Numa 
fogueira, a Moisés te revelaste. No Sinai, a teus servos entregaste uma 
lei cheia de sabedoria; vem trazer a teu povo alforria, libertar com teu 
braço os que amaste.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó Senhor, ó ADONAI, de Israel, do teu povo és o guia. Numa 
fogueira, a Moisés te revelaste. No Sinai, a teus servos entregaste uma 
lei cheia de sabedoria; vem trazer a teu povo alforria, libertar com teu 
braço os que amaste.

Preces Comunitárias

Dirigente: Em meio a tantas dificuldades, José e Maria trilharam o ca-
minho da humildade e da paz. Roguemos que, apoiando-nos uns aos 
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outros, sejamos enriquecidos no caminho da Santidade.
Todos: Ó Senhor, escutai nossa prece!

1 – Pelos falecidos de nossas famílias e de nossa comunidade e, tam-
bém, pelos falecidos que foram recomendados à oração do nosso 
grupo, rezemos ao Senhor:

Todos: Ó Senhor, escutai nossa prece!

2 – Por nossas famílias: que os pais e mães amem seus filhos e sejam, 
também, amados por eles, rezemos ao Senhor:

Todos: Ó Senhor, escutai nossa prece!

3 – Pelas crianças abandonadas ou sem os cuidados de seus pais, re-
zemos ao Senhor:

Todos: Ó Senhor, escutai nossa prece!

(preces espontâneas) 

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai Nosso...

Oração

Dirigente: Ó Deus, fazei-nos sentir vossa misericórdia por meio desta 
novena para que possamos preparar dignamente a festa da redenção 
que vamos celebrar. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Vamos celebrar bem o Natal! Este é um momento propício 
de prepararmo-nos para uma boa confissão. Vamos convidar alguém 
mais a comparecer aos próximos encontros da novena, incentivando 
a participação na Missa da Noite de Natal.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
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contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Quinto Dia

Jesus está no meio de nós e realiza 
as esperanças dos justos

Dirigente: No encontro de hoje, vamos ler 
no Evangelho de São Lucas como Deus 
nos ajuda a cada momento. Nem sempre 
o modo pelo qual realiza suas promessas é 
compreendido por nós, e acabamos por du-
vidar dele. Ficamos como Zacarias, mudos, 
sem ter o que dizer. Em silêncio, sem nos 
lamuriar, vamos descobrindo que o Senhor 
age, podendo parecer-nos tardiamente, mas 

sempre está presente entre nós e nos ajuda a encontrar o bom caminho.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Na esperança de mundo novo, iniciamos nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1- Eterna luz dos homens, dos astros Criador,
ouvi as nossas preces, de todos Redentor.

2- Ao ver compadecido do mundo a perdição,
em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação.

3- Se sombra do pecado a tudo escurecia,
Esposo, vós saístes do seio de Maria.

4- Ao simples ecoar do vosso nome eterno,
joelhos vão dobrando o céu, a terra, o inferno.
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5- Um dia voltareis, Juiz e Rei de tudo.
Oh dai-nos hoje a graça, na tentação escudo.

6- Ao Pai e ao Filho glória, ao Espírito também,
louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém

Oração

Dirigente: Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor de vossa glória 
pelo parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar 
sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho - Lc 1,5-25

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado 
Zac  a rias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Aarão e 
chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam 
fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham 
filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. 
Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais 
no Templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos 
sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no Santuário, e fazer a oferta 
do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezan-
do, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o 
anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias 
ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: ‘Não 
tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, 
Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre 
e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque 
ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida 
fermentada e, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. 
Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há 
de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de 
converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos 
justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto.’ Então Zaca-
rias perguntou ao anjo: ‘Como terei certeza disto? Sou velho e minha 
mulher é de idade avançada.’ O anjo respondeu-lhe: ‘Eu sou Gabriel. 
Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa 
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notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que 
essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas pala-
vras, que hão de se cumprir no tempo certo.’ O povo estava esperando 
Zacarias, e admirava-se com a sua demora no Santuário. Quando saiu, 
não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão 
no Santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois 
que terminou seus dias de serviço no Santuário, Zacarias voltou para 
casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, e escon-
deu-se durante cinco meses. Ela dizia: ‘Eis o que o Senhor fez por 
mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública!’ 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!

— Como podemos, como diz o Evangelho, ser “um povo bem dispos-
to” para as coisas de Deus nos dias de hoje?

— Quais os bons acontecimentos atuais em que sentimos a presença 
de Deus?

— Zacarias não acreditou que “a Deus nada é impossível”! Já tivemos 
a ocasião de sentir o poder de Deus em nossa vida?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do Filho 
de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: “Raiz 
de Jessé”.
Todos: Ó, DE JESSÉ RAIZ: estandarte bem alto levantado; um sinal para 
todas as nações! Frente a ti ficam mudos os barões. Clama o povo, e só 
quer ser escutado. Vem, Senhor, libertar o escravizado; não demores, 
escuta as orações.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
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5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó, DE JESSÉ RAIZ: estandarte bem alto levantado; um sinal para 
todas as nações! Frente a ti ficam mudos os barões. Clama o povo, e só 
quer ser escutado. Vem, Senhor, libertar o escravizado; não demores, 
escuta as orações.

Preces Comunitárias

Dirigente: A fé autêntica se manifesta numa confiança profunda na ação 
de Deus. Roguemos que Deus aumente a nossa fé e fortaleça nossos 
passos no caminho do bem com a força do seu Espírito.
Todos: Vem, Espírito Santo, vem; vem iluminar!

1 - Para que nosso grupo seja uma grande força de amizade, união e 
reforço na fé, rezemos ao Senhor:

Todos: Vem, Espírito Santo, vem; vem iluminar!

2 - Pelos cansados e desanimados: que possamos nos capacitar a anun-
ciar-lhes a Boa-Nova de Jesus, rezemos ao Senhor:

Todos: Vem, Espírito Santo, vem; vem iluminar!

3 - Que este grupo se motive a aprofundar seus passos no entendi-
mento da Palavra de Deus, rezemos ao Senhor:

Todos: Vem, Espírito Santo, vem; vem iluminar!

(preces espontâneas)

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai Nosso...

Oração

Dirigente: Deus todo-poderoso, dando-vos graças pelos dons recebi-
dos, fazei-nos desejar o que em breve nos dareis. Assim, acolheremos 
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com o coração puro o nascimento do nosso Salvador que vamos cele-
brar. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Pensando em como o Natal pode se tornar uma “alegre no-
tícia” para quem vive na tristeza, na angústia e sofrimento, dar uma 
atenção especial, de coração sincero, a alguém pouco considerado na 
vizinhança, na família ou até na comunidade.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.

Canto de final (página de cantos, a escolher)
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Sexto Dia

Jesus está no meio de nós 
e nos salva do egoísmo

Dirigente: Nossa paróquia está se prepa-
rando para as celebrações da noite e do 
dia do Natal. Nós, aqui reunidos, também 
estamos preparando nossos corações para 
estes momentos de comunhão com nossa 
Igreja. O presépio na igreja já foi prepara-
do com muito carinho. Todas as famílias 
cristãs deveriam ter o presépio em casa, 
também. Felizes diante deste presépio aqui 

também preparado, vamos cantar com muita alegria e fé!

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Motivados pelo Natal de Jesus que se aproxima, iniciamos 
nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1 - Recebe, Virgem Maria, no casto seio materno,
dos céus o Verbo Divino vindo da boca do Eterno.

2 - Fecunda, a sombra do Espírito do alto céu te ilumina,
para gerares um Filho de natureza divina.

 3 - A porta santa do templo eternamente fechado,
feliz e pronta se abre, somente ao Rei esperado.

4 - Desceu à terra o Senhor, por Gabriel anunciado;
promessa antiga aos profetas, antes da aurora gerado.
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5 - Exulta o coro dos anjos, a terra canta louvor:
Para salvar os perdidos, humilde, vem o Senhor.

6 - Ó Cristo, Rei piedoso, a Vós e ao Pai toda a glória,
Com o Espírito Santo: eterna honra e vitória.

Oração

Dirigente: Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada aco-
lheu vosso Verbo inefável e, como habitação da divindade, foi inun-
dada pelo luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abrace-
mos humildemente a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho - Lc 1, 26-38

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a 
um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da 
virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: ‘Alegra-te, 
cheia de graça, o Senhor está contigo!’ Maria ficou perturbada com 
estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da sauda-
ção. O anjo, então, disse-lhe: ‘Não tenhas medo, Maria, porque en-
contraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado 
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 
Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino 
não terá fim’. Maria perguntou ao anjo: ‘Como acontecerá isso, se eu 
não conheço homem algum?’ O anjo respondeu: ‘O Espírito virá so-
bre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o 
menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também 
Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês 
daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impos-
sível’. Maria, então, disse: ‘Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra!’ E o anjo retirou-se. 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!

— Qual o perfil de Maria que essa passagem do evangelho nos apresenta?
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— Como percebemos que Deus se comunica conosco nos dias de hoje?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do Filho 
de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: “Chave 
de Davi”.
Todos: Ó CHAVE DE DAVI, és cetro da casa de Israel. Tu que fechas; e 
abrir quem poderá? Vem depressa esta raça acudir. Algemado, quem vai 
poder sair, se na sombra da morte é seu lugar?

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó CHAVE DE DAVI, és cetro da casa de Israel. Tu que fechas; e 
abrir quem poderá? Vem depressa esta raça acudir. Algemado, quem vai 
poder sair, se na sombra da morte é seu lugar?

Preces Comunitárias

Dirigente: Apresentemos a Deus os nossos pedidos e agradecimentos 
conscientes de que ele conta conosco e nos ama sempre.
Todos: Ouvi-nos, Senhor!
1 - Por todos aqui presentes, seguindo o exemplo de Maria, sejamos 

atentos ao que Deus nos fala, rezemos ao Senhor:
Todos: Ouvi-nos, Senhor!
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2 - Para que sejamos abertos aos dons do Espírito Santo e os coloque-
mos a serviço de nossos irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor:

Todos: Ouvi-nos, Senhor!

3 - Declarando nosso amor a Jesus e propondo-nos a sermos fiéis aos 
seus ensinamentos, rezemos ao Senhor:

Todos: Ouvi-nos, Senhor!

4 – Por todas as mulheres que, a exemplo de Maria, aceitam a graça 
e a alegria da maternidade e esperam o nascimento de um filho, 
rezemos ao Senhor:

Todos: Ouvi-nos, Senhor!

(preces espontâneas)

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai nosso...

Oração

Dirigente: Guardai, ó Deus, sob a vossa proteção, aqueles que hoje se 
preparam para o Natal, para que eles encontrem em vossos sacramen-
tos a fonte da verdadeira paz. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Visitar alguém doente ou que se encontra triste e levar uma 
palavra de conforto, garantindo a essa pessoa que você colocará o 
nome dela em oração diante de Deus.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!
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Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado!

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Sétimo Dia

Jesus está no meio de nós e nos 
faz promotores da vida plena

Dirigente: Diante do presépio, vamos con-
templar como a simplicidade é cheia de 
riquezas. Vejam: lá estão Maria, José, os 
pastores, os reis magos, os animais e a 
manjedoura! Antes de cantar, vamos fazer 
um pouco de silêncio  e contemplar as coi-
sas bonitas que o nascimento de Jesus traz 
para nossos corações e nossas casas.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Unidos na mesma fé e vivendo a alegria do Natal que se 
aproxima, iniciamos nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1 - Recebe, Virgem Maria, no casto seio materno,
dos céus o Verbo Divino, vindo da boca do Eterno.

2 - Fecunda, a sombra do Espírito do alto céu te ilumina,
para gerares um Filho de natureza divina.

3 - A porta santa do templo eternamente fechado,
feliz e pronta se abre, somente ao Rei esperado.

4 - Desceu à terra o Senhor, por Gabriel anunciado;
promessa antiga aos profetas, antes da aurora gerado.
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5 - Exulta o coro dos anjos, a terra canta louvor:
Para salvar os perdidos, humilde, vem o Senhor.

6 - Ó Cristo, Rei piedoso, a Vós e ao Pai toda a glória,
Com o Espírito Santo: eterna honra e vitória.

Oração

Dirigente: Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para 
que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, 
alcancemos o prêmio da vida eterna quando ele vier na sua glória. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho - Lc 1,39-45

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias 
e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a 
criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com 
um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor 
me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, 
a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que 
acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!

— Isabel percebeu alegremente que Maria vive sob as graças de Deus. 
Preparando o Natal, como nós também podemos perceber as gra-
ças de Deus?

— João Batista, no ventre de Isabel, manifesta alegria pelo Cristo que 
vem. Como podemos espalhar as alegrias do verdadeiro Natal por 
onde vivemos?

— Maria vai à casa de Isabel e Zacarias e leva a alegria de Deus para 
a casa deles. Como podemos levar a alegria do Natal para a casa 
das pessoas?
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Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do Filho 
de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: “Sol 
do Oriente”.
Todos: Ó SOL DO ORIENTE, és o sol da justiça que desponta. Resplen-
dor de uma luz que não se apaga! Quem habita nas trevas te guarda, 
quem do cego pecado está na sombra, quem da morte adormece, leva 
em conta. Vem, Senhor, essa escuridão faz clara.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó SOL DO ORIENTE, és o sol da justiça que desponta. Resplen-
dor de uma luz que não se apaga! Quem habita nas trevas te guarda, 
quem do cego pecado está na sombra, quem da morte adormece, leva 
em conta. Vem, Senhor, essa escuridão faz clara.

Preces Comunitárias

Dirigente: Como João e sua mãe, cheios de alegria, apresentemos con-
fiantes nossas preces ao Senhor.
Todos: Tu vens! Tu vens! Eu já escuto os teus sinais!
1 – Por nosso bispo, Dom Odilo, os bispos auxiliares, padres, diáconos 

e agentes de pastoral que, por onde forem, sejam portadores da 
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mensagem alegre da presença de Jesus, rezemos ao Senhor:
Todos: Tu vens! Tu vens! Eu já escuto os teus sinais!
2 – Por nossas comunidades e grupos, leigos e leigas, para que sua 

presença por toda a cidade faça brilhar a luz salvadora de Jesus, 
rezemos ao Senhor:

Todos: Tu vens! Tu vens! Eu já escuto os teus sinais!
3 – Por todos que buscam e promovem o bem e a paz, que o Natal 

seja um estímulo a mais a  prosseguirem espalhando a bondade, 
rezemos ao Senhor:

Todos: Tu vens! Tu vens! Eu já escuto os teus sinais!

(preces espontâneas)

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai nosso...

Oração

Dirigente: Ó Deus, que a participação nestes divinos mistérios guarde 
sempre o vosso povo para que, devotando-se ao vosso serviço, receba 
a plenitude da salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Ler as notícias da Igreja, por exemplo o jornal O São Paulo, e 
transmitir no grupo, na família ou entre outras pessoas as coisas boas 
que se realizam em nossa Igreja e que poucos conhecem.

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!
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Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Oitavo Dia

Jesus está no meio de nós e 
desperta em nós a caridade

Dirigente: Em nossas casas, diante do pre-
sépio, procuremos, a cada dia, meditar 
sobre a maravilhosa cena do nascimento 
pobre e humilde de Jesus. Esta novena 
abra nossos corações para que estejamos 
juntos no próximo dia 24, para participar 
da missa da Noite de Natal. No dia seguin-
te, estejamos, mais uma vez, reunidos para 
celebrar, como se deve, o nascimento de 

Jesus. O encontro de hoje nos incentive a procurar o padre para que, 
por meio da confissão, estejamos ainda mais radiantes para o Natal 
que se aproxima.

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Envolvidos pela caridade divina, iniciamos nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1 - Oh vinde depressa, do seio da virgem, Beleza dos céus! 
O mundo admire: um tal nascimento é digno de Deus.

2 - Não germe de homem, mas sopro divino no seio o gerou. 
O Verbo de Deus se fez nossa carne, o ventre deu flor.

3 - A vida já cresce no seio da Virgem que guarda a pureza.
Deus mora em seu templo e brilha a virtude em toda a grandeza.
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4 - Que venha o herói que é homem e é Deus, do quarto nupcial,
correr glorioso seu nobre caminho, a trilha real.

4 - Igual a Deus Pai, reveste dos homens a carne, a fraqueza,
e, desta maneira, nos dá a virtude, de Deus fortaleza.

5 - Já brilha o presépio, e um novo esplendor a noite nos traz.
Que fujam as trevas, a fé resplandeça e reine a paz.

6 - A vós, Rei piedoso, e ao Pai que nos ama, a glória convém.
Com vosso Espírito reinais sobre o mundo nos séculos. Amém.

Oração

Dirigente: Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à mor-
te, quisestes salvá-lo pela vinda do vosso filho; fazei que, ao proclamar 
humildemente o mistério da encarnação, entremos em comunhão 
com o Redentor. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho -  Lc 1,46-56

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Maria então disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e meu espíri-
to se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilda-
de de sua serva. Todas as gerações, de agora em diante, me chamarão 
feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome 
é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre 
aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço: dispersou 
os que têm planos orgulhosos no coração. Derrubou os poderosos 
de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, e 
mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, 
lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, 
em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre”.  Maria ficou 
três meses com Isabel. Depois, voltou para sua casa. 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!

— No Evangelho, Maria afirma que todas as gerações a chamarão de 
feliz (bem-aventurada). Qual a importância de Nossa Senhora na 
vida da Igreja?

Novena de Natal 2013.indd   44 23/7/2013   17:28:32



45
Novena de Natal 2013

— Que atitudes devemos ter para compreendermos, a exemplo de 
Nossa Senhora, o que Deus quer de nós?

— O que nos ensina o exemplo de humildade de Nossa Senhora?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do Filho 
de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: “Rei 
das Nações”.
Todos: Ó REI DAS NAÇÕES, desejado dos povos; rei das gentes, tudo 
ajuntas em ti, Pedra Angular. Inimigos, tu vens apaziguar. Vem salvar 
este povo tão dormente, pois do barro formaste nosso ente. Vem, Se-
nhor, e não tardes! Vem salvar!

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó REI DAS NAÇÕES, desejado dos povos; rei das gentes, tudo 
ajuntas em ti, Pedra Angular. Inimigos, tu vens apaziguar. Vem salvar 
este povo tão dormente, pois do barro formaste nosso ente. Vem, Se-
nhor, e não tardes! Vem salvar!

Preces Comunitárias

Dirigente: Maria abriu seu coração a Deus, e, por meio do Espírito San-
to, o Senhor realizou sua obra de amor no seu ventre virginal. Con-
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fiando na força deste mesmo Espírito, apresentemos a Deus nossas 
preces:
Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis!

1 – Que o Espírito Santo acenda em nossos corações a disposição ne-
cessária para perceber que Jesus está no meio de nós. Rezemos ao 
Senhor:

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis!

2 – Que sejamos abertos à voz do Espírito e possamos, como Maria, 
refazer nossos projetos para melhor servir a Deus. Rezemos ao Se-
nhor:

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis!

3 – Que as boas obras do Espírito se realizem com a nossa generosa 
participação. Rezemos ao Senhor:

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis!

(preces espontâneas)

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai nosso...

Oração

Dirigente: Ó Deus que a comunhão na fé, que nesta novena se reforça, 
nos dê forças para caminhar com boas obras ao encontro do Salvador 
que se aproxima, e merecer o prêmio da vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!

Gesto Concreto

Dirigente: Escrever uma mensagem afetuosa de Natal e colocar num 
lugar visível em casa ou no trabalho. Na mensagem, acentuar que o 
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Natal é mais que troca de presentes e dia de uma ceia faustosa; é cele-
bração do nascimento de Jesus!

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Nono Dia

Jesus está no meio de nós 
e renova nossas forças

Dirigente: Estamos muito próximos do Na-
tal. Escolhemos um caminho bem boni-
to para nos preparamos para esta grande 
festa. Na noite de Natal, em nossa igreja, 
nossa comunidade vai acender suas luzes, 
rezar e cantar com vigor para celebrar o 
nascimento de Jesus. Todos devemos nos 
reunir para celebrar este grande aconte-
cimento. Nessa noite, o presépio vai nos 

mostrar Jesus deitado na manjedoura:  pobre, envolto em trapos, mas 
bem cuidado por Maria e José e os poucos que o foram  adorar. Moti-
vados a celebrar o Natal, vamos cantar: 

Canto de abertura (página de cantos, a escolher)

Dirigente: Revigorados no Senhor, iniciamos nosso encontro:
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Hino

1 - Oh vinde depressa, do seio da virgem, beleza dos céus!
O mundo admire: um tal nascimento é digno de Deus.

2 - Não germe de homem, mas sopro divino no seio o gerou.
O Verbo de Deus se fez nossa carne, o ventre deu flor.

3 - A vida já cresce no seio da Virgem que guarda a pureza.
Deus mora em seu templo e brilha a virtude em toda a grandeza.
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4 - Que venha o herói que é homem e é Deus, do quarto nupcial,
correr glorioso seu nobre caminho, a trilha real.

4 - Igual a Deus Pai, reveste dos homens a carne, a fraqueza,
e, desta maneira, nos dá a virtude, de Deus fortaleza.

5 - Já brilha o presépio, e um novo esplendor a noite nos traz.
Que fujam as trevas, a fé resplandeça e reine a paz.

6 - A vós, Rei piedoso, e ao Pai que nos ama, a glória convém.
Com vosso Espírito reinais sobre o mundo nos séculos. Amém.

Oração

Dirigente: Deus eterno e todo poderoso, ao aproximar-se o Natal do 
vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se en-
carnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Todos: Amém!

Evangelho - Lc 1,57-66

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um fi-
lho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido 
misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo 
dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu 
pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai chamar-se João”. Os 
outros disseram: “Não existe nenhum parente teu com esse nome!”. 
Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o me-
nino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o 
seu nome”. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua 
se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram 
com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da 
Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando: “O que 
virá a ser este menino?”. De fato, a mão do Senhor estava com ele. 
— Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Vamos meditar!

— Como podemos participar e contribuir com a alegria de nossos 
parentes  e vizinhos?
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— Assim como João, ainda bebê, provocava grandes expectativas nas 
pessoas, que expectativas temos em relação às crianças de nossa 
comunidade?

— Por que o Natal é motivo de alegria e louvor a Deus?

Magnificat

Dirigente: Com Maria, glorifiquemos a Deus porque é misericordioso 
para com todos os seus filhos e filhas. Expressemos com a “Antífona 
do Ó” a admiração, o fervor e a acolhida do Mistério do Natal do 
Filho de Deus, que se fez humano para nos salvar, e hoje é aclamado: 
“Emanuel”.
Todos: Ó EMANUEL, Deus Conosco, ó rei legislador, esperança de todas as 
nações, desejado de todos os corações, e dos pobres maior libertador, final-
mente salvar-nos vem, Senhor. Ó Deus nosso, ouve as nossas rogações.

1. A minha alma engrandece ao Senhor; e se alegrou o meu espírito em 
Deus, meu Salvador.

2. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

3. O Poderoso fez por mim maravilhas: e Santo é o seu nome.
4. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
5. Demonstrou o poder do seu braço dispersou os orgulhosos.
6. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
7. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.
8. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Todos: Ó EMANUEL, Deus Conosco, ó rei legislador, esperança de todas as 
nações, desejado de todos os corações, e dos pobres maior libertador, final-
mente salvar-nos vem, Senhor. Ó Deus nosso, ouve as nossas rogações.

Preces Comunitárias

Dirigente: O nascimento de João Batista causa alegria em Isabel, Za-
carias e seus vizinhos. Rezemos para que a alegria do Natal chegue a 
todos os lares de nossa comunidade.
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Todos: Eu vim para que todos tenham vida; que todos tenham vida ple-
namente!
1 – Que a nossa alegria pelo Natal que se aproxima contagie nossos 

vizinhos e se espalhe por todo nosso bairro. Rezemos ao Senhor:
Todos: Eu vim para que todos tenham vida; que todos tenham vida ple-
namente!
2 – Senhor, que possamos fortalecer a nossa catequese, principalmen-

te a infantil, a fim de que nossas crianças cresçam na fé a exemplo 
de São João Batista. Rezemos ao Senhor:

Todos: Eu vim para que todos tenham vida; que todos tenham vida ple-
namente!
3 – Senhor, fazei que sejamos anunciadores do Evangelho sem nos can-

sarmos, mantendo nossa comunidade sempre viva na fé. Rezemos 
ao Senhor:

Todos: Eu vim para que todos tenham vida; que todos tenham vida ple-
namente!
4 – Que a confissão sacramental abra ainda mais nossos corações ao 

Cristo que vem. Rezemos ao Senhor:
Todos: Eu vim para que todos tenham vida; que todos tenham vida ple-
namente!

(preces espontâneas)

Dirigente: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai nosso...

Oração

Dirigente: Ó Deus, concedei a paz aos nossos corações, que se enrique-
çam com esta novena, para que possamos esperar com lâmpadas acesas 
a chegada do vosso Filho que se aproxima. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Bênção

Dirigente: Vamos, juntos, pedir a bênção de Deus para esta casa que 
hoje nos acolheu.
Todos: Abençoa, Senhor Jesus, esta casa; abençoa a família que aqui 
mora. Que haja paz e harmonia entre todos. Não lhes falte o pão de cada 
dia e, aqui, todos possam sentir a tua presença amiga e serena. Amém!
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Gesto Concreto

Dirigente: Procurar conhecer e participar dos conselhos formados pelo 
poder público a fim de contribuir para a melhoria das condições de vida 
das pessoas do bairro e da cidade. Preparar um reencontro do grupo. Or-
ganizar uma confraternização para todos os que participaram da novena. 

Dirigente: Com fé e amor em nossos corações, encerramos nosso en-
contro: “O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza 
à vida eterna”.
Todos: Amém!

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.

Canto Final (página de cantos, a escolher)
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Natal em Família

Essa oração pode ser feita diante do presépio ou em torno da 
mesa.Se for diante do presépio, recomenda-se que a imagem 
do menino Jesus esteja coberta com um pano ou véu. Des-
cobre-se a imagem depois da leitura do Evangelho. Depois 
das preces, pode-se, em sinal de acolhida do Senhor que veio 
ao nosso encontro, passar a imagem do menino Jesus entre 
os participantes para ser beijada.A oração pode ainda ser 
enriquecida com cantos litúrgicos de Natal. O pai, a mãe ou 

outra pessoa dirige a bênção da ceia de Natal.

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém. 

Diálogo

Filho ou filha: Que celebração é esta?

Dirigente: Esta é a celebração do Natal. Depois de termos celebrado o 
Natal na missa da comunidade, nós nos reunimos agora para a ceia, 
que é um sinal da alegria e da felicidade da festa de hoje. Não pode 
haver tristeza, quando nasce a vida.

Filho ou filha: O que é o Natal?

Dirigente: É a festa do nascimento de Jesus. Nesta noite nasceu nosso 
Salvador. Não existe Natal sem Jesus; por isso, celebramos o Natal para 
acolher o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar.

Filho ou filha: Como foi o nascimento de Jesus?

Dirigente: O Evangelho de São Lucas narra o nascimento de Jesus. Va-
mos ouvir com atenção.

Dirigente: Enquanto Maria e José estavam em Belém, completaram-se 
os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o 
enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na 
hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos 
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campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu 
aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram 
com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: “Não tenhais 
medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. 
Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo 
Senhor. Isto vos servirá de sinal: Encontrareis um recém-nascido en-
volvido em faixas e deitado numa manjedoura”.
— Palavra da salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!

Se a oração é feita diante do presépio, nesse momento se 
descobre a imagem do menino Jesus.

Dirigente: Adoremos a Cristo que se fez servo para nos trazer a alegria 
da salvação e peçamos.

As preces podem ser distribuídas entre os participantes.

1. Senhor Jesus, que nos alegrais com o vosso nascimento em Belém, 
enriquecei-nos de todos os bens.

Todos: Vosso Natal traga a paz para todos!

2. Jesus, Príncipe dos pastores e guarda de nossas almas, fazei do Papa 
Francisco, nosso Arcebispo Odilo e os bispos auxiliares, fiéis mi-
nistros de vosso povo.

Todos: Vosso Natal traga a paz para todos!

3. Jesus, Rei da eternidade, que nascendo quisestes sujeitar-vos à fra-
gilidade da vida e experimentar as dificuldades humanas, fazei-nos 
viver de tal modo que possamos participar um dia da vossa glória.

Todos: Vosso Natal traga a paz para todos!

4. Jesus, esperado das nações, que viestes na plenitude dos tempos, 
manifestai vossa presença para os que ainda não vos conhecem.

Todos: Vosso Natal traga a paz para todos!

5. Jesus, Verbo encarnado, que viestes renovar a humanidade corrom-
pida pelo pecado, concedei a plenitude da redenção aos nossos ir-
mãos falecidos.

Todos: Vosso Natal traga a paz para todos!

Todos beijam a imagem do menino Jesus, se 
assim foi preparado.
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Dirigente: Recolhamos agora nossos louvores e pedidos com as pala-
vras do próprio Cristo, e digamos: 
Todos: Pai nosso...

Dirigente: Nós Vos agradecemos, ó Senhor, por nos terdes reunido nes-
ta noite de Natal. Vós que vos fizestes homem como nós, vinde vos 
sentar à nossa mesa e conservai-nos na alegria dessa festa. Vós que 
viveis e reinais para sempre por todos os séculos dos séculos.
Todos: Amém. 

A celebração se conclui com o abraço da paz. 

Dirigente: Abracemo-nos desejando-nos “Feliz Natal”, porque vivido 
na fé em Cristo que vive entre nós.
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Cantos para a Novena de Natal

1. O Senhor está pra chegar

1. O Senhor está pra chegar, 
já se cumpre a profecia; 
o seu Reino, então, será liberdade e alegria. 
E as nações, enfim, recebem salvação a cada dia.   

Das alturas orvalhem os céus 
e, das nuvens, que chova a justiça. 
Que a terra se abra ao amor, 
e germine o Deus Salvador! (bis)    

2. Vem de novo restaurar-nos. 
De que lado estarás? 
Indignado contra nós? E a vida, não darás? 
Salvação e alegria, outra vez não nos trarás?  

3. Escutemos sua Palavra: é de paz que vai falar. 
Paz ao povo e aos seus fiéis, 
a quem dele se achegar. 
Está perto a salvação e a alegria vai voltar.

2. Senhor, vem salvar teu povo

1. Senhor, vem salvar teu povo
das trevas da escuridão. 
Só Tu és nossa esperança, 
és nossa libertação. 

Vem, Senhor, vem nos salvar! 
Com teu povo, vem caminhar! (bis)    

2. Contigo o deserto é fértil,
a terra se abre em flor; 
da rocha brota água viva, 
da terra nasce esplendor.    
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3. Tu marchas à nossa frente, 
és força, caminho e luz. 
Vem logo salvar teu povo, 
não tardes, Senhor Jesus.

3. Vem, ó Senhor, com teu povo caminhar

Vem ó Senhor com o teu povo caminhar, 
teu corpo e sangue, vida e força vêm nos dar. (bis)   

1. A boa nova proclamai com alegria:
Deus vem a nós, ele nos salva e nos recria, 
e o deserto vai florir e se alegrar
da terra seca, flores, frutos vão brotar. (bis)

2. Eis nosso Deus, e ele vem para salvar, 
com sua força vamos juntos caminhar, 
e construir um mundo novo, libertado
do egoísmo, da injustiça e do pecado. (bis)

3. Uma voz clama no deserto com vigor: 
preparai hoje os caminhos do Senhor, 
tirai do mundo a violência e ambição
que não nos deixa ver no outro o nosso irmão. (bis)

4. Distribuí os vossos bens com igualdade, 
fazei na terra germinar fraternidade, 
o Deus da vida marchará com o seu povo
e homens novos viverão um mundo novo. (bis) 

4. Ouve-se na terra um grito

Ouve-se na terra um grito;
do povo um grande clamor.
Senhor, abre os céus,
que as nuvens chovam o Salvador.

1. É um só canto de amor e esperança,
que a terra mãe, germinando, contém.
A ti, Senhor, nós clamamos:
vem, Senhor Jesus, vem.

2. Mesmo se as guerras destroem a terra,
pondo em perigo a paz e o bem.
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Que a nossa voz não se canse:
vem, Senhor Jesus, vem.

3. Vem reunir hoje as tuas Igrejas.
A tua prece rezamos, também.
O nosso amor sempre espere:
vem, Senhor Jesus, vem.

5. Quando virá, Senhor, o dia?

1. Quando virá, Senhor, o dia,
em que apareça o Salvador;
em que se ouça com alegria:
nasceu no mundo o Redentor?

Orvalhai lá do alto, ó céus;
e as nuvens chovam o Justo!

2. Aquele dia prometido,
a antiga fé de nossos pais,
dia em que o mal será banido,
mudando em risos nossos ais!

3. Quando felizes o veremos
no firmamento despontar;
e, a espargir clarões supremos,
da terra as trevas dissipar?

4. Filha de reis, ó Virgem pura:
sai da modesta posição;
em ti, embora criatura,
de Deus se fez a encarnação.

6. Envia tua Palavra

Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança, aos pobres libertação.   

1. Tua Palavra de vida é como a chuva que cai, 
que torna o solo fecundo e faz nascer a semente; 
é água viva da fonte, que faz florir o deserto, 
é uma luz no horizonte, é novo caminho aberto.    

2. Ela nos vem no silêncio, no coração de quem crê, 
no coração dos humildes, que vivem por teu poder. 
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Aos fracos ela dá força, aos pobres sabedoria;
e se tornou nossa carne: nasceu da Virgem Maria.

3. Vem visitar nossa terra, ó sol de um novo dia,
que rasga as trevas da noite e todo o mundo alumia.
Olha o teu povo cativo! Tem pena de sua dor,
porque és a nossa esperança; és nosso Deus Salvador.

7. Um pouco além do presente

1. Um pouco além do presente,
alegre, o futuro anuncia:
a fuga das sombras da noite,
a luz de um bem novo dia.

Venha teu reino, Senhor! A festa da vida recria.
A nossa espera e ardor transforma em plena alegria.
A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. (bis)
Aê, eá, aê, aê, aiá.

2. Botão de esperança se abre,
prenúncio da flor que se faz,
promessa da tua presença
que vida abundante nos traz.

3. Saudade da terra sem males,
do Éden de plumas e flores,
da paz e justiça irmanadas,
num mundo sem ódio nem dores.

4. Saudades de um mundo sem guerras,
anelos de paz e inocência:
de corpos e mãos que se encontram,
sem armas, sem mortes, violência. 

5. Saudades de um mundo sem donos:
ausência de fortes e fracos,
derrota de todo o sistema
que cria palácios, barracos.

6. Já temos preciosa semente,
penhor do teu Reino, agora.
Futuro ilumina o presente,
tu vens e virás sem demora.
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8. O Senhor fez em mim maravilhas (Magnificat)

O Senhor fez em mim maravilhas: 
Santo, Santo, Santo é o seu nome!

1. A minh’alma engrandece ao Senhor 
e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador.
Porque olhou para a hulmildade de sua serva, 
doravante as gerações cantarão os meus louvores. 

2. O Poderoso fez em mim maravilhas, Santo é seu nome. 
Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem.

3. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos. 
Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. 

4. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. 
Acolhe Israel seu servidor, fiel ao seu amor.

5. Como havia prometido a nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

6. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
como era no princípio, agora e sempre. Amém!

9. Vigiai, vigiai...

Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a
hora. Vigiai, vigiai, eu repito: eis que vem o Senhor
em sua glória. (bis)

1. Foste amigo antigamente desta terra que amaste,
deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste,
perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste.

2. Vem de novo restaurar-nos! Sempre irado estarás,
indignado contra nós? E a vida não darás? Salvação e
alegria, outra vez, não nos trarás?

3. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar;
paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele se achegar.
Está perto a salvação e a glória vai voltar.

4. Eis: amor, fidelidade vão unidos se encontrar. 
Bem assim, justiça e paz vão beijar-se e abraçar. 
Vai brotar fidelidade e justiça se mostrar.
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5. E virão os benefícios do Senhor a abençoar e os
frutos de amor desta terra vão brotar. 
A justiça diante dele e a paz o seguirá.

6. Glória ao Pai onipotente, ao que vem, glória e amor. 
Ao Espírito cantemos: glória a nosso Defensor!
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor.

10. Como o sol nasce da aurora

Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá
aquele que a terra seca em jardim converterá,
Ó Belém, abre teus braços, ao Pastor que a ti virá. 
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem!

1. Ouve, ó Pastor do teu povo,
vem do alto céu onde estás! 
Emanuel, Deus conosco,
vem ao nosso mundo, vem!

2. Vem teu rebanho salvar,
Mostra o amor que lhe tens! 
Emanuel, Deus conosco,
vem ao nosso mundo, vem!

3. Salva e protege esta vinha,
foi tua mão que a plantou! 
Emanuel, Deus conosco,
vem ao nosso mundo, vem!

11. Noite Feliz

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. (2x)

2. Noite feliz! Noite feliz!
Ó Jesus, Deus da luz,
quão amável é teu coração,
que quiseste nascer nosso irmão;
E a nós todos salvar! (2x)
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3. Noite feliz! Noite feliz!
Eis que, no ar, vêm cantar
aos pastores os anjos dos céus,
anunciando a chegada de Deus.
De Jesus Salvador! (2x)

12. No presépio, pequenino

No presépio, pequenino, Deus é hoje nosso irmão,
e nos dá seu Corpo e Sangue nesta Santa Comunhão.   

1. Para os homens que erravam nas trevas,
lá do céu resplandece uma luz,
hoje Deus visitou nossa terra,
e nos deu o seu Filho Jesus.  

2. Duma flor germinada na terra,
fecundada por sopro de Deus,
hoje um novo começo desponta,
e se abraçam a terra e os céus.

3. Boas novas de grande alegria,
mensageiros do céu vêm cantar,
e aos pastores um anjo anuncia:
Deus nasceu em Belém de Judá.

4. Para nós hoje nasceu um menino,
do seu povo Ele é Salvador.
Glória a Deus no mais alto dos céus,
paz aos homens aos quais tanto amou.

13. As colinas vão ser abaixadas

1. As colinas vão ser  abaixadas, 
os  caminhos  vão  ter  mais  fulgor. 
O Senhor quer as vidas ornadas, 
para  a  festa  da  vida  e  do  amor.   

Vem, Senhor! Vem salvar teu povo!  
Deus conosco Emanuel, neste pão um mundo novo 
quer teu povo, Deus fiel! 

2. Vão brotar em desertos mil fontes, 
que canteiros de paz vão regar. 
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Também vidas sem luz de horizontes, 
na luz viva do céu vão brilhar.     

3. Nosso Deus vem plantar a justiça, 
neste mundo de sonhos tão vãos. 
E banir para sempre a cobiça,  
que destrói sempre a vida de  irmãos.     

4. Não impérios de morte reinando, 
só gerando caminhos de dor. 
O Senhor quer a vida ostentando, 
o troféu sempre eterno do amor.     

5. A chegada de Deus aguardando,
eis um povo em caminho de luz! 
E com ele o Senhor caminhando, 
para a casa do Pai o conduz.

14. Ó vem, Senhor, não tardes mais!

Ó vem, Senhor, não tardes mais! 
Vem saciar nossa sede de Paz!   

1. Ó vem, como chega a brisa do vento, 
trazendo aos pobres justiça e bom tempo!  

2. Ó vem, como a chuva no chão,
trazendo fartura de vida e de pão!  

3. Ó vem, como chega a luz que faltou.
Só tua palavra nos salva Senhor!  

4. Ó vem, como chega a carta querida:   
bendito carteiro do Reino da Vida!  

5. Ó vem, como chega o filho esperado: 
caminha conosco Jesus Bem amado!  

6. Ó vem, como chega o Libertador:
das mãos do inimigo nos salva, Senhor!
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