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APRESENTAÇÃO

 Estamos nos preparando para a segunda maior festa do Ano da Igreja: a Solenidade 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O natal chega e, com o fi nal do ano 
civil, estamos muitas vezes cansados, sobrecarregados e preocupados, ainda mais 
no contexto que estamos vivendo, com a pandemia do Covid-19. 

 Nós cristãos, não podemos permitir que a celebração deste grande mistério, 
que é a máxima expressão do amor de Deus por nós, fi que em segundo plano, ou 
simplesmente, reduzido ao aspecto comercial e recreativo.  O hábito de presentear, 
por exemplo, pode estar revestido de um profundo sentido cristão, sobretudo na 
dinâmica da solidariedade com os que sofrem. Jesus é o grande presente que o Pai 
do céu nos dá! 

 É urgente que resgatemos o verdadeiro sentido desta solenidade. Natal não é 
apenas um olhar para trás. É descobrir, no hoje da história, a presença libertadora 
do Deus ‘feito homem’, que dá sentido à esperança escondida em nossos corações. 
Celebrar o natal é promover o encontro com uma verdade, maior que o cansaço, 
maior que a dor, maior que a desesperança, maior que o conformismo. É professar 
com fé a verdade de que não há barreiras, nem algemas, nem mordaças que impeçam 
Deus de se tornar, para sempre, companheiro de caminhada de cada pessoa, em suas 
angústias e esperanças.

 Que este subsidio, preparado com carinho por leigos e leigas de nossa diocese, 
orientados pelo Pe. Paulo e pelo Pe. Ênio, possa nos ajudar nesse tempo de pandemia 
a rezar e nos preparar bem para a chegada de nosso Salvador. A nossa refl exão será 
motivada pelo símbolo da ‘casa’, recordando o ideal de ‘Igreja doméstica’, onde 
somos chamados a vivenciar a fé no atual contexto. 

 O mistério do Natal una e reúna o Povo de Deus que está na diocese de Leopoldina, 
e seja a festa da união familiar que tem como centro o Menino Jesus: com Eucaristia, 
oração ao redor da mesa, perdão, aceitação mútua, votos de um novo tempo e muita 
alegria.

Leopoldina, 8 de dezembro de 2020,
Solenidade da Imaculada Conceição. 

Dom Edson Oriolo
Bispo Diocesano
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0RAÇÃO INICIAL
PARA TODOS OS DIAS.

ANIMADOR (A): Senhor e Pai, em vossa presença rezamos a Novena de Natal, preparando-
nos para celebrar o nascimento do vosso Filho e Salvador, Jesus. Ilumina a nossa caminhada 
com o vosso Santo Espírito, para que reconheçamos a nossa necessidade de conversão 
pessoal nas nossas relações com Deus, com os irmãos e com a nossa casa comum.

Saudemos a Trindade Santa, cantando: Em nome do Pai e do Filho e do Espirito 
Santo. Amém.

Celebrar o nascimento de Jesus é abrir o nosso coração para que Ele possa nascer e 
renascer, crescer e transparecer nas nossas atitudes diárias, na vivência do amor e no 
diálogo respeitoso e fraterno com as diversas realidades que nos cercam.

VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR, COM TEU POVO VEM CAMINHAR (bis)

Celebrar o nascimento de Jesus nos compromete a anunciar a alegre esperança de vida, 
de cura e libertação, Naquele que se encarnou para nos dar vida plena.

VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR, COM TEU POVO VEM CAMINHAR (bis)

Celebrar o nascimento de Jesus é comprometer nossas Igrejas e comunidades em ser casas 
de acolhimento, onde todos se sintam protegidos, amparados e amados.

VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR, COM TEU POVO VEM CAMINHAR (bis)

Celebrar o nascimento de Jesus é ver na Igreja um farol que nos indica por onde andarmos, 
alicerçada nos pilares da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão.

VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR, COM TEU POVO VEM CAMINHAR (bis)

Maria é a mulher do Sim, do silêncio e da oração. Celebrar o nascimento de Jesus é silenciar 
o coração e dar lugar à Palavra de vida que o transforma, à Eucaristia que o fortalece e 
à partilha que o enriquece. É abrir o coração para que Deus nele faça sua morada.

VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR, COM TEU POVO VEM CAMINHAR (bis)

Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho 
do Reino e curando toda doença e enfermidade. Celebrar o nascimento de Jesus nos 
desinstala, não nos deixa parados e nem calados. O “Ide e anunciai” nos coloca em 
permanente estado de missão.

VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR, COM TEU POVO VEM CAMINHAR (bis)
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ORAÇÃO FINAL
PARA TODOS OS DIAS.

ANIMADOR (A): Senhor e Pai, ao encerrarmos nosso encontro, agradecemos vossa 
presença em nosso meio e suplicamos que a força transformadora do vosso amor nos 
renove a cada dia.

VEM Ó SENHOR COM O TEU POVO CAMINHAR/ TEU CORPO E SANGUE VIDA E 
FORÇA VEM NOS DAR.

Derramai sobre nós a vossa graça, para que pela força do nosso batismo, impulsionados 
pelo Espírito Santo, instruídos pela Palavra e alimentados pela Eucaristia, sejamos alegres 
anunciadores do Evangelho da vida.

VEM Ó SENHOR COM O TEU POVO CAMINHAR/ TEU CORPO E SANGUE VIDA E 
FORÇA VEM NOS DAR.

Infundi em nós um profundo amor à celebração da Eucaristia, favorecendo o verdadeiro 
encontro com o Ressuscitado, para que sejamos o coração, os olhos e ouvidos de Jesus 
no mundo.

VEM Ó SENHOR COM O TEU POVO CAMINHAR/ TEU CORPO E SANGUE VIDA E 
FORÇA VEM NOS DAR.

Enviai-nos, Senhor, às periferias de nossas casas e comunidades, onde a vida é ameaçada 
e as diferenças nos desunem. A casa comum já não é mais a revelação da grandeza de 
Deus, a diversidade e a pluralidade nos assustam e nos afastam. Pedimos que o Espírito nos 
impulsione para que  sejamos a Igreja de portas abertas, samaritana e servidora da vida.

VEM Ó SENHOR COM O TEU POVO CAMINHAR/ TEU CORPO E SANGUE VIDA E 
FORÇA VEM NOS DAR.

O Senhor esteja conosco!

Ele está no meio de nós!

Que a Palavra amorosa do Pai envolva nossa inteligência. Amém!

Que o olhar amigo do Filho ilumine nosso coração. Amém!

Que a força libertadora do Espírito Santo ilumine e impulsione nossas decisões 
e ações. Amém!

Fiquemos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

AMBIENTAÇÃO: (Para todos os encontros): Desenhar uma casa em uma cartolina 
ou se possível construir uma de papelão. Na casa deverá estar escrito: comunidade 
de fé: Casa do pão, Casa da partilha, Casa da Palavra, Casa da Caridade, Casa 
da Eucaristia, Casa da alegria, Casa missionária, Casa da justiça e Casa da 
misericórdia.

Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   5Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   5 17/11/2020   14:19:2717/11/2020   14:19:27



DIOCESE DE LEOPOLDINA - NOVENA DE NATAL 20206

1º DIA: A EVANGELIZAÇÃO COMO ALEGRE NOTÍCIA PARA NOSSA 
CIDADE

1.AMBIENTAÇÃO:  A “casa” deverá acompanhar todos os encontros. Em cada casa, onde 
se realiza a novena, deve se ter sobre a mesa: uma Bíblia, uma vela, que será acesa no 
momento oportuno, e flores.

2. ACOLHIDA:  

ANIMADOR (A): Meus irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos. Mais uma vez nos 
reunimos para nos preparar, através da Novena do Natal, para o nascimento do Menino 
Jesus. Devemos estar de corações abertos para sermos manjedouras vivas ao acolher o 
enviado do Pai. Nos dias em que vivemos, precisamos experimentar, vivenciar e testemunhar 
todas as maravilhas que Deus realiza em nosso meio. Assim como a jovem Maria, nos 
coloquemos com coragem e fé, disponíveis ao projeto de amor e justiça de Deus Pai. 
Envolvidos neste clima de esperança e alegria, cantemos o refrão:

♪ CANTO: Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa, somos 
felizes participamos da ceia do amor (bis)

ANIMADOR (A): Vamos acender a vela pedindo que o Espírito Santo ilumine a família 
de cada pessoa que participa desta novena.

♪ CANTO: Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra! (2x)

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

3. INTRODUÇÃO:

ANIMADOR (A): Estamos em tempo de Advento. Tempo de preparação para celebrar 
o Nascimento do Menino Jesus, o Messias, o Ungido do Pai, aquele que veio, vem e virá 
para revelar o quanto somos amados por Deus. Em tempos de muitas incertezas, muita 
dor, sofrimentos e angústias, celebrar o Natal é um momento único e propício para que 
possamos resgatar nossa esperança através da Boa Notícia do nascimento de Jesus de 
Nazaré.

TODOS: Somos chamados a admirar as palavras cheias de graça que saem da boca do 
Senhor.

LEITOR (A) 1: Somos chamados a viver a alegria do Reino de Deus, evangelizando como 
comunidades geradoras de vida em tempos tão difíceis. Precisamos ser missionários da 
Boa Nova em nossas cidades, anunciando a libertação de todo tipo de pecado pessoal e 
social. O Senhor nos convida a abrir os olhos daqueles que ainda não conseguiram enxergar 
as maravilhas de Deus e seguir o caminho que leva ao Pai.

TODOS: Que o Espírito do Senhor desça sobre cada um de nós.

LEITOR (A) 2: A manjedoura, na qual o Menino Jesus quer nascer, é o coração de cada 
um de nós, nossas famílias, comunidades e sociedade. Muitos que convivem conosco 
ainda não conhecem e não experimentaram a grande alegria de se encontrar com Cristo 
e participar do seu Reino.

TODOS: Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir 
ódio ou rancor!

4.OUVINDO A PALAVRA DE DEUS
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ANIMADOR (A): O Menino Jesus, ungido do Pai, é conduzido pelo Espírito Santo para estar 
no meio do povo e levá-lo para o caminho da libertação, na busca por vida e dignidade. 
Ouçamos, com muita atenção, a Palavra de Deus para que ela possa fazer morada em 
nossos corações, transformar nosso ser e conduzir-nos para o caminho da vida. Cantemos 
para aclamar a Boa notícia do Reino.

♪ CANTO:
Eu vim para escutar tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de Amor.
Eu gosto de escutar tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de Amor.

LEITOR (A) 3: Lc 4,18-22

5. PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

1. O que a Palavra de Deus está dizendo para você?
2. Quem são os pobres, presos, cegos e oprimidos nos dias atuais?
3. Como este texto bíblico nos ajuda a preparar o nosso coração para a chegada do 
 Menino Deus?

6. COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

LEITOR (A) 3: Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Pai, que veio e armou sua tenda no 
meio do povo e viveu a cultura de sua época. Jesus se preocupava com a situação pessoal 
de cada um e com os problemas sociais de seu tempo. Como judeu não participava da 
sinagoga. Movido pelo Espírito profético, o mesmo que conduziu João Batista, Maria, 
Zacarias e Isabel. Ele ensinava nas sinagogas, aldeias e pequenas cidades anunciando a 
chegada do Reino de Deus.

LEITOR (A) 1: Jesus na Sinagoga de Nazaré, sua terra natal, movido pelo Espírito Santo, 
apresenta o projeto do Reino de Deus que se realizará através de sua missão. A missão 
de Jesus é de esperança e de alegria. Na sua época, muitos estavam presos por causa 
dos altos impostos e das dívidas contraídas, sem possibilidade de pagá-las. Era um povo 
oprimido pelo Império Romano e pelas autoridades de Israel.

TODOS: Eis que uma criança já se anuncia, dentro de Maria o céu conosco está. Tempo 
de esperança e de alegria, vamos esperar que o Senhor virá!

LEITOR (A) 2: Jesus quer nascer na manjedoura do nosso coração para que possamos 
evangelizar os pobres, libertar os oprimidos, trabalhar por uma sociedade menos desigual. 
Ele também quer nos libertar de nosso egoísmo, ganância, rancores e medos que nos 
paralisam e impedem que sejamos anunciadores do Reino de Deus.

LEITOR (A) 3: Jesus quer nascer na manjedoura do nosso coração para que possamos 
vencer toda exclusão, curar toda cegueira que nos impede de ter um olhar crítico na 
sociedade, nos deixando convencer por falsas promessas e acreditando em notícias falsas.

TODOS: Eis que uma criança já se anuncia, dentro de Maria o céu conosco está. Tempo 
de esperança e de alegria, vamos esperar que o Senhor virá!
O libertador já vem.

LEITOR (A) 1: Jesus quer nascer na manjedoura do nosso coração para que em nossas 
comunidades cristãs, nos bairros e associações possamos vencer todo tipo de opressão 
social, política, econômica e religiosa.

LEITOR (A) 2: Jesus quer nascer na manjedoura do nosso coração para que possamos 
evangelizar os pobres, anunciando o ano de graça do Senhor, resgatando a alegria, a 
dignidade humana e a paz, que só serão possíveis no amor, na justiça e na fraternidade. 
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Precisamos construir a solidariedade e viver a misericórdia como sinais visíveis do Reino 
de Deus.

TODOS: Eis que uma criança já se anuncia, dentro de Maria o céu conosco está. Tempo 
de esperança e de alegria, vamos esperar que o Senhor virá!
O libertador já vem.

♪ CANTO:
1.Vinde, cristãos, vinde à porfia,
Hinos cantemos de louvor,
Hinos de paz e alegria
Hinos dos anjos do Senhor!

REF: Glória a Deus nas alturas!

2.Foi nesta noite venturosa
Do nascimento do Senhor,
Que os anjos de voz harmoniosa
Deram a Deus o seu louvor.

3.Vinde juntar-vos aos pastores,
Vinde com eles a Belém!
Vinde, correndo pressurosos;
O Salvador, enfim, nos vem!

7. GUARDANDO A PALAVRA

LEITOR (A) 3: Somos chamados a ser Igreja participando de organizações sociais que 
lutam pelos direitos de cada filho e filha de Deus como: grupos de mulheres, Associação 
de Moradores, sindicatos, grupos de direitos humanos, partidos políticos entre outros. 
Como gesto concreto da vivência da Palavra de Deus, procuremos descobrir quais dessas 
organizações populares existem em nossa comunidade cristã, na paróquia ou na nossa 
cidade. Procuremos conhecer quais são os seus objetivos. O que você acha de participar 
de alguma delas?

8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 2)

ANIMADOR (A):  Como prece a Deus, rezemos ou cantemos o salmo 2. (Arquidiocese 
de Goiânia)

Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei (bis)

1. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei.  
O  decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho 
e eu hoje te gerei.
2. Podes pedir-me e em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações, 
e há de ser a terra inteira o teu domínio, com cetro férreo haverás de dominá-los e 
quebrá-los como um vaso de argila.
3. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição: com temor servi a Deus, 
rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito!

9. ORAÇÃO FINAL
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♪ CANTO:
1.Cristãos, vinde todos, com alegres cantos
Oh! Vinde, oh! Vinde até Belém!
Vede o nascido, vosso rei eterno

REF: Oh! Vinde adoremos (3x) o Salvador!

2.Humildes pastores deixam seu rebanho
E alegres acorrem ao Rei do Céu,
Nós, igualmente, cheios de alegria.

3.O Deus invisível de eternal grandeza,
Sob véus de humildade, podemos ver.
Deus pequenino, Deus envolto em faixas!

2º DIA: A COMUNIDADE COMO CASA DO PÃO

1. AMBIENTAÇÃO:  A casa, velas, canetas, tirinhas de papel, Bíblia, cartaz com a frase: 
Belém, Casa do Pão. A Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja.

2. ACOLHIDA:

ANIMADOR (A):  Caríssimos, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, aqui reunidos, a exemplo 
dos primeiros cristãos, damos as boas-vindas a todos que vieram rezar conosco. Este é um 
tempo propício de espera e preparação na alegre expectativa da chegada do Menino-Deus, 
que vem fazer nova todas as coisas. Que nossas comunidades sejam “casas” cada vez 
mais acolhedoras, onde todos se sintam amparados e amados. A Igreja é uma família que 
reza unida, que acolhe calorosamente a todos, inspirada na Sagrada Família de Nazaré. 
É a nossa Belém, a Casa do Pão, da Sagrada Eucaristia, ponto alto de nossa existência.

♪ CANTO: Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém pois só quando vivemos 
unidos, é que o Espírito Santo nos vem.

3. ORACÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4. OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

ANIMADOR (A): Vamos Aclamar a Palavra de Deus que será proclamada, cantando:

♪ CANTO:
Aleluia! Aleluia! Como o Pai me amou assim também eu vos amei. Aleluia! Aleluia! Como 
eu estou no Pai, permanecei em mim
Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim! Repouso encontrarão os vossos corações. Dou 
graças a meu Pai que revelou ao pobre
ao pequenino, o seu grande amor!

LEITOR (A) 1: At 2, 42-47

5. PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Vamos fazer um minuto de silêncio, meditar tudo que ouvimos e partilhar 
o que precisamos colocar em prática.

Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   9Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   9 17/11/2020   14:19:2717/11/2020   14:19:27



DIOCESE DE LEOPOLDINA - NOVENA DE NATAL 202010

1. Temos sido assíduos em escutar a Palavra de Deus ou nos julgamos “doutores no 
assunto”, não tendo mais nada a aprender?  
2. Temos sido solidários e generosos na caridade fraterna, especialmente nestes tempos 
duros de pandemia ou nos “refugiamos” em nosso “mundinho” egoísta, cuidando apenas 
do nosso bem-estar? O que temos feito de concreto pelo bem comum? 
3. Temos feito de nossas comunidades um lugar de verdadeiros encontros com Cristo e 
com os irmãos? Procuramos manter o clima de amor e união como a Família de Nazaré 
ou temos sido motivo de discórdia e separação? 

♪ CANTO
1.Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição / é Cristo a forte 
comida, o pão que dá vida com amor-comunhão.
Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor / a eucaristia nos faz igreja, 
comunidade de amor (bis)
2.Partimos o único pão, no altar-refeição, ó mistério de amor / nós somos sinais de 
unidade na fé, na verdade, convosco, ó Senhor.
3.No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará / é Cristo o pão 
repartido, que o Povo sofrido vem alimentar.
4.Há gente morrendo de fome, sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar / não é a 
vontade de Deus, pois Jesus, filho seu, quis por nós se doar.

6.COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

LEITOR (A) 1:  O forte sentido de comunidade como vemos entre os primeiros discípulos 
deve ser a meta que nos orienta para seguirmos. Façamos de nossas comunidades, a nossa 
Belém, a Casa do Pão, onde a oração e a partilha sejam a mais pura expressão do amor 
fraterno. A Comunidade eclesial precisa ser a nossa casa, onde nos sentimos acolhidos 
e fortalecidos pela Eucaristia que celebramos como família dos filhos e filhas de Deus.

LEITOR (A) 2: Sejamos simples de coração! Vimos em Atos dos Apóstolos, um retrato 
de como viviam aqueles que tinham encontrado Jesus. É o próprio Jesus quem nos dá o 
grande exemplo de humildade e simplicidade ao nascer numa estrebaria. Ser simples de 
coração é aprender a valorizar as pequenas coisas da vida. É buscar uma relação profunda 
com o Deus de Jesus Cristo. É viver a Eucaristia que participamos como um caminho de 
sabedoria e felicidade.
 
LEITOR (A) 3: Em seus três anos de vida pública, Jesus preparou devidamente seus 
discípulos para serem missionários e viver em profunda comunhão. Com este mesmo 
ardor nos preparemos para celebrar a Sua chegada neste Natal. Certamente, eles só 
conseguiram perseverar, e nós também, pelo poder do Espírito Santo.
 
7. GUARDANDO A PALAVRA 

ANIMADOR (A): Neste ano de pandemia e distanciamento social não é possível visitar os 
idosos, doentes ou famílias necessitadas. No entanto, reiniciamos as missas presenciais 
com todo o cuidado necessário. Procuremos participar! 
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♪ CANTO:
Cantado ou recitado como poesia

As nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor/ e trazem pão e vinho para esperar o 
Senhor.
Refrão: Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu à terra e fez pousada em 
Belém.
As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos 
do Senhor
As nossas mãos se encontram, na mais fraterna união. Façamos deste momento, a grande 
Casa do Pão.
As nossas mãos sofridas, nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida de quem 
prossegue a lutar.

8.  REZANDO COM OS SALMOS (Sl 89, 20-30)

ANIMADOR (A): Vamos salmodiar ao nosso Deus louvando-O pela promessa messiânica 
feita a Davi.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar!

LEITOR (A) 1: Outrora falaste em visão aos teus fiéis: “Dei minha ajuda a um poderoso 
e exaltei um escolhido dentre o povo”.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar!

LEITOR (A) 2: Encontrei Davi, o meu servo, com meu óleo santo eu o ungi. Minha mão 
estará firme com ele e meu braço o fortalecerá.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar!

LEITOR (A) 3: Nada conseguirá o inimigo contra ele, nem o filho da maldade o oprimirá. 
Exterminarei diante dele seus inimigos, e ferirei os que o odeiam.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar!

LEITOR (A) 1: Minha fidelidade e minha misericórdia estarão com ele, e no meu nome 
se exaltará o seu poder. Estenderei a sua mão sobre o mar e, sobre os rios, a sua destra.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar!

LEITOR (A) 2: Ele me invocará: “Tu és meu pai, meu Deus, e rochedo da minha salvação”. 
E eu o constituirei como meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar!

LEITOR (A) 3: Para sempre garantirei para ele minha misericórdia, e a minha aliança 
com ele será fiel. Estabelecerei para sempre a sua descendência, e o seu trono durará 
como os dias do céu.

TODOS: (cantado) Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar.

9. ORAÇÃO FINAL
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3º DIA.  COMUNIDADE, CASA DA PARTILHA

1. AMBIENTAÇÃO: Preparar o ambiente colocando sobre a mesa uma toalha branca, a 
“casa”, a Bíblia, uma vela e também pães para partilhar.

2. ACOLHIDA:

ANIMADOR (A): O advento é um tempo de preparação para o Nascimento de Jesus. Ele 
quer que nos deixemos transformar por sua Luz. Ele também nos pede para compreender 
o verdadeiro sentido de viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos e irmãs, 
sejam todos bem-vindos neste encontro onde refletiremos sobre a “Comunidade como 
Casa da partilha”.

3.ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4. OUVINDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Façamos silêncio no nosso coração para que somente a Palavra de Deus 
ressoe em nossa alma. Cantemos:

♪ CANTO:
Aleluia, aleluia, a minh’alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei (3 vezes).

LEITOR (A) 1: 1 COR 10, 15-17

5. PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

1.O texto nos fala do Vinho e do Pão como comunhão com Cristo. É possível ter comunhão 
com Cristo e esquecer nossos irmãos que sofrem?

2-O que significa ser “um só corpo”? O que a expressão: “Comunidade como Casa da 
partilha” quer nos dizer?

6.COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

LEITOR (A) 1: O Natal se aproxima! Estamos diante da manjedoura que nos faz pensar 
na Sagrada família, nos Reis Magos e nos Pastores. A Luz brilhou para todos naquele 
momento. Aquele Menino cresceu e viveu sua vida como entrega aos irmãos, sobretudo 
aos pobres e excluídos. Este é o sentido da Eucaristia. Participamos da Ceia do Senhor 
para continuarmos sua missão.

LEITOR (A) 2: A participação na Santa Ceia exige preparação, meditação e a consciência 
de que a Comunhão com Cristo só é verdadeira se construímos comunhão com os irmãos.  

LEITOR (A) 3: Nesta mesa experimentamos uma profunda união entre a terra e o céu. 
Cristo desce ao nosso mundo porque os nossos problemas interessam a Deus.

LEITOR (A) 4: Viver a Eucaristia é viver a partilha. Partilhar significa não só dar do que 
temos, mas do que somos. Ter tempo para escutar os irmãos, ensinar o que sabemos, 
trabalhar pela justiça, por uma melhor distribuição de renda em nosso país são formas 
de viver a partilha. Quem sabe partilhar sabe celebrar a Eucaristia e quem celebra a 
Eucaristia deve aprender a partilhar!

7.GUARDANDO A PALAVRA

ANIMADOR (A): A preparação para o Natal exige de nós uma nova postura diante da 
vida. Precisamos nascer de novo, conscientes. O Natal se vive na partilha! Vamos lembrar 
de alguém ou alguma família que precisa de nossa presença fraterna e de nossa ajuda.
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8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 22)

LEITOR (A) 1: O Salmo 22 diz: “Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre 
a minha túnica, mas tu, Senhor, não fiques longe de mim! Vinde depressa em meu socorro!

TODOS: Somos um só pão e um só corpo, porque, mesmo sendo muitos, 
participamos todos do único pão. 

LEITOR (A) 2: Em Mateus 27, 35 lemos: “E, havendo-o crucificado, repartiram as suas 
vestes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas 
vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte.
Em Jesus a profecia se cumpriu. Ele se doou e se despojou de tudo. Até as roupas do 
próprio corpo foram repartidas.

TODOS: Somos um só pão e um só corpo, porque, mesmo sendo muitos, 
participamos todos do único pão. 

LEITOR (A) 3: No evangelho de João 19,24 é dito sobre a túnica: “Não a rasguemos”, 
disseram uns aos outros. “Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela.” A túnica de 
Jesus, tecida em uma só peça, representa a Igreja que não pode e não deve ser dividida.

TODOS: Somos um só pão e um só corpo, porque, mesmo sendo muitos, 
participamos todos do único pão. 

♪ CANTEMOS:

O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina abrir 
as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina abrir as mãos para partir, 
repartir o pão!

1.Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor. Com sede busca a nova Palavra, 
Jesus tem pena e reparte o pão.
2.Na páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: “isto é 
meu corpo por vós doado, tomai e comei!
3.Se neste pão, nesta comunhão, Jesus, por nós, dá a própria vida, vamos também 
repartir os dons, doar a vida por nosso irmão.
4.Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser luz; encontrarás Cristo no 
irmão, serás bendito do eterno Pai.

9.ORAÇÃO FINAL

4º DIA: A COMUNIDADE COMO CASA DA PALAVRA

1.AMBIENTAÇÃO: A “casa”, Bíblia, vela, manjedoura com o menino Jesus 

2. ACOLHIDA:

ANIMADOR (A): Queridos irmãos e Irmãs, sejam todos bem vindos!
Já estamos vivendo o novo ano litúrgico, cujo início é marcado pelo Tempo do Advento. 
Assim, somos conclamados a nos envolver, por inteiro, na leveza desse tempo de alegria, 
de preparação e expectativa. Estamos aguardando o nascimento do menino Deus! Ele 
vem ao nosso encontro para nos comunicar o infinito amor do Pai, participar de nossa vida 
e nos ensinar a reconhecê-lo em nossos irmãos, amando-os e acolhendo-os. 
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LEITOR (A) 1: Ao celebrar cada ano o tempo do Advento, a Igreja atualiza a espera do 
Messias, ensinando-nos que em Jesus se faz presente o Reino de Deus entre nós. Para 
entender e viver este Mistério é preciso mergulhar na sua vida. Ele é a Palavra Viva de 
Deus! Através de suas palavras e ações, de sua doação total, morte e ressurreição, Ele 
nos revela o projeto amoroso de salvação do Pai. 

3. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4.OUVINDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Cantemos, preparando nosso coração, para ouvir e acolher a Palavra 
de Deus.

♪ CANTO:

Das alturas orvalhem os céus / e das nuvens que chova a justiça; / Que a 
terra se abra ao amor / e germine o Deus Salvador//

1. Foste amigo, antigamente, /desta terra que amastes, / deste povo que acolheste; /
sua sorte melhoraste, / perdoastes seus pecados, / tua ira acalmaste.
2. 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.
3. Eis; amor, fidelidade / vão unidos se encontrar. / bem assim, justiça e paz /vão beijar-
se e se abraçar. Vai brotar fidelidade / e justiça se mostrar.
4. 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.

LEITOR (A) 1: Ef. 2,14-19

5.PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

1. Como a Palavra de Deus pode unir nossas famílias e nossa comunidade?
2. A Palavra de Deus deve ser o centro de nossa vida. Você tira algum momento do seu 
dia para poder lê-la, meditá-la e rezá-la?
3. Como a Palavra de Deus pode transformar a nossa vida e nossa sociedade?

6.COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS 

ANIMADOR (A): Como é bom e muito nos alegra ouvir a Palavra de Deus! Ela nos fala, 
verdadeiramente, de um Pai misericordioso que nos quer unidos num mesmo espírito. Deus 
falou no Antigo Testamento através de fatos e acontecimentos, das obras da Criação e 
através de seus servos, os profetas. No Novo Testamento nos fala através de seu Filho Jesus.

LEITOR (A) 2: A Comunidade Cristã é a Casa da Palavra. Em cada Eucaristia, o Senhor 
entra em diálogo conosco através da proclamação da Palavra de Deus. Por isso, toda a 
primeira parte da Missa é feita da Mesa da Palavra de Deus.

LEITOR (A) 3: Acolhemos a Palavra Viva, Jesus Cristo, para anunciá-lo aos irmãos e 
irmãs. Ele é a paz em pessoa, nos incentivando a sermos instrumentos de pacificação e 
testemunhas de uma vida de reconciliação.  

LEITOR (A) 1: A Campanha da Fraternidade do próximo ano (2021), vem nos propor o 
diálogo como forma de fraternidade. As diferenças nos enriquecem. As pessoas são diferentes 
umas das outras e tem ideias diferentes. Isto não é uma ameaça, mas oportunidade, 
desafio para o nosso crescimento pessoal e para a mudança da sociedade. Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor concorre para a construção de um mundo melhor.
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TODOS: Deus criou cada ser humano diferente. Ninguém é igual a ninguém. Deus nos 
fez diferentes para enriquecermos o mundo!                  

LEITOR (A) 3: A Palavra de Deus, é um dos pilares da nossa Igreja. Ela deve ser proclamada, 
escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada em todos os momentos e lugares 
de nossa vida. Uma vez que “Deus falou, já não é o grande desconhecido, mas mostrou-
Se a Si mesmo ”. (Bento XVI)

LEITOR (A) 1: A Igreja/Comunidade, Casa da Palavra, nos convida a construir uma “cultura 
do encontro”. Não podemos ficar fechados em nossas casas ou em nossas Igrejas, mas 
sendo “Igreja em saída” ir ao encontro dos irmãos, sobretudo dos pobres e sofredores.  

TODOS: Queremos ser uma comunidade fraterna, aberta ao diálogo, fundamentada na 
grande missão de iluminar a vida de nossos irmãos e irmãs com a Sabedoria da Palavra 
de Deus.  

LEITOR (A) 2: Numa “cultura de encontro e diálogo” todos dão de si e recebem dos 
outros. Porém, é necessário: abertura e disponibilidade, humildade e respeito aos irmãos. 
O diálogo supera divisões, intolerâncias e exclusões.

TODOS: O Cristo, Palavra de Deus, se fez homem e veio morar no meio de nós!

LEITOR (A) 3: Deus sempre desejou dialogar com seu povo. As Sagradas Escrituras nos 
trazem inúmeros exemplos do diálogo de Deus com o povo de Israel. Dialoga com Abraão 
e Sara conduzindo-os a ser pais de um povo numeroso; com Moisés tendo em vista a 
libertação do Egito; com os profetas para anunciar sua Palavra e denunciar as injustiças 
cometidas contra os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros.

ANIMADOR (A): Por fim, dialoga conosco através do seu próprio Filho. Jesus é o “rosto 
humano de Deus”. Ele, a Palavra feito carne, quer nos ensinar a viver a unidade na 
diversidade, buscando sempre o diálogo fraterno e testemunhando nossa fé com um 
caminho de superação do ódio, das polarizações políticas, da exclusão e da violência. 
Jesus nasceu na simplicidade de uma manjedoura e morreu na cruz, derramando sangue 
e água do seu coração, símbolos da Eucaristia e do Batismo. Foi vítima da violência por 
lutar contra a violência, sempre em defesa da vida.

7.GUARDANDO A PALAVRA

ANIMADOR (A): Para viver a centralidade da Palavra de Deus em nossas vidas, queremos 
sugerir: 1. Procure estar mais atento, na Celebração da Eucaristia, à proclamação da 
Palavra de Deus e à homilia. 2. Procure participar do Círculo Bíblico de sua rua ou do seu 
bairro. 3. Tire dez minutos por dia para ler o Evangelho e procure perceber o que o Senhor 
te diz. 4.Procure dialogar mais em casa, com os vizinhos e na comunidade. 

8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 34,18-23)

ANIMADOR (A): Os salmos são as orações do Povo de Deus como súplica, ação de Graças, 
louvor e lamentação. O povo de Israel, fez a experiência que Deus se coloca ao lado dos 
oprimidos, ouve seus gritos, libertando-os da opressão e lhes dando a garantia de que 
sempre “Está conosco”.
Rezemos, pausadamente o Salmo, confiantes de sermos sempre acolhidos por Deus.

LEITOR (A) 1: O Senhor está perto dos contritos de coração,

TODOS: E salva os de espírito abatido.

LEITOR (A) 2:  São numerosas as tribulações dos justos
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TODOS: Mas de todas os livra o Senhor.

LEITOR (A) 3: Ele protege cada um dos seus ossos: 

TODOS: Nem um só deles será quebrado,

LEITOR (A) 1: A malícia do ímpio o leva a morte,  

TODOS: E os que odeiam o justo serão condenados

LEITOR (A) 2: O Senhor resgata a vida dos seus servos 

TODOS: Não serão punidos os que n’Ele busca sua proteção.

9. ORAÇÃO FINAL

5º DIA: A COMUNIDADE ACOLHE A PALAVRA E RESPONDE.

1.AMBIENTAÇÃO: A casa, uma vasilha com água e vela.

2.ACOLHIDA:

ANIMADOR (A):  Advento, tempo de preparação para a chegada da novidade de Deus. 
É tempo de renovação, de união, de nos entendermos como irmãos e irmãs em família. 
Este ano, por causa da pandemia, vivemos muito de perto a alegria de estarmos mais 
juntos em nossas casas. Fizemos e fazemos a experiência da Igreja Doméstica. Quantos 
rezaram juntos, partilhando o pão da Palavra e a vida? Sentindo-nos acolhidos, cantemos:

♪ CANTO:

Oh! Vem, Senhor, Não Tardes mais, vem Saciar Nossa Sede De Paz!

1.Oh! Vem como chega a brisa do vento trazendo aos pobres justiça e bom tempo!

2.Oh! Vem como chega a chuva no chão trazendo fartura de vida e de pão!

3.Oh! Vem como chega a luz que faltou só tua Palavra nos salva, Senhor!

3.ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4.OUVINDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): O momento que vivemos requer de nós a atitude de “escutar” e 
compreender os “sinais dos tempos”. Deus a todo momento nos dirige sua Palavra e espera 
nossa resposta através da fé. A fé é a confiança no Senhor. Trata-se de um comportamento 
em que entregamos toda a nossa vida nas mãos da Santíssima Trindade.
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♪ CANTO:

Ouço uma voz lá no deserto a gritar: “Uma estrada preparai para o Senhor! 
Endireitai os seus caminhos, pois, ele vem e logo mais avistareis o Salvador!” 

1. Louva, Jerusalém, louva o Senhor teu Deus/ tuas portas reforçou e os teus abençoou. 
Te cumulou de paz, e o pão do céu te traz.
2. Sua Palavra envia, corre veloz sua voz. Da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu; 
as nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. 

LEITOR (A) 1:  Ex 19,3-8

5.PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

1. No trecho que acabamos de ouvir, Moisés sobe o Sinai para ir ao encontro de Deus. De 
que forma podemos ir ao encontro do Senhor?
2. No deserto, Deus se propõe a fazer uma Aliança com o seu povo. O que significa para 
nós viver esta Aliança?
3. O nascimento de Jesus marca um novo tempo. Como podemos e devemos viver este 
novo tempo?

6.COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Nossa comunidade é a Casa do Pão, Casa da Partilha e da Palavra de 
Deus. A Bíblia deve ser o centro da vida de todo cristão. Deus sempre dialoga conosco. A 
Celebração Eucarística é um diálogo do início ao fim entre Deus e a assembleia reunida.

TODOS: (cantado) Das alturas orvalhem o céu. E das nuvens que chova justiça. Que a 
terra se abra ao amor. E germine o Deus Salvador.

LEITOR (A)1: Na montanha, Javé chamou Moisés. Revelou-se como o Deus Libertador, que 
carrega seu povo nas asas como uma águia. Javé é o Deus dos pobres, dos oprimidos e dos 
injustiçados. É um Deus que fala ao coração de seu povo e espera que o povo responda. 

TODOS: (cantado) Das alturas orvalhem o céu. E das nuvens que chova justiça. Que a 
terra se abra ao amor. E germine o Deus Salvador.

LEITOR (A) 2: Deus chamou Moisés para libertar seu povo, mostrando seu amor cuidadoso. 
Ele chamou Maria, a primeira discípula missionária, para gerar Cristo, luz para todos os que 
se encontravam na escuridão da morte. Hoje, continua chamando cada um de nós para 
servir, para trabalhar pelo bem dos irmãos, para anunciar o Reino. Qual é a nossa resposta?

TODOS: (cantado) Das alturas orvalhem o céu. E das nuvens que chova justiça. Que a 
terra se abra ao amor. E germine o Deus Salvador

LEITOR (A) 3: O grande desafio nosso hoje é confiar neste “Deus Conosco” que vem, que 
se aproxima de nós, que fala ao nosso coração. Ele quer nos libertar de toda opressão 
e injustiça, quer nos salvar. Seu amor compassivo e misericordioso transforma nossas 
lágrimas em sorrisos. 
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TODOS:(cantado) Das alturas orvalhem os céus. E das nuvens que chova justiça. Que a 
terra se abra ao amor. E germine o Deus Salvador

7.GUARDANDO A PALAVRA

ANIMADOR (A): Deus revela sua face ao povo no deserto. Hoje, Ele revela sua face 
amorosa em Jesus de Nazaré. Jesus é o grande presente que o Pai nos dá. Ele é nossa 
grande riqueza: a pérola e o tesouro de grande valor. 

LEITOR (A) 1: Diante da grande bondade do Pai, em nos dar Jesus, como não mostrar 
gratidão? Porém, a melhor forma de mostrar gratidão a Deus é nos colocando a serviço 
dos mais pobres, dos excluídos, dos doentes e sofredores.

LEITOR (A) 2: O Natal nos convida a fazer uma boa preparação, a buscar o silêncio interior, 
perceber as atitudes das quais precisamos nos converter. A mudança de vida nos leva a 
viver a Aliança com o Senhor de forma que nossa vida seja um testemunho para o mundo.

8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 33, 8-15)

LEITOR (A) 1: Que a terra inteira tenha amor a Javé. Que o respeitem os habitantes de 
toda terra! Porque Ele disse e tudo passou a existir. Ele ordenou e tudo surgiu.

TODOS: Mostrai-nos ó Senhor a Vossa Face e a Vossa Salvação nos concedei.

LEITOR (A) 2: Javé faz desaparecer os projetos das nações. Frustra os pensamentos dos 
povos. Os planos de Javé duram para sempre. Os pensamentos do seu coração permanecem 
de geração em geração.

TODOS: Mostrai-nos ó Senhor a Vossa Face e a Vossa Salvação nos concedei.

LEITOR (A) 3:  Feliz a nação cujo Deus é Javé. O povo que Ele escolheu por sua herança. 
Javé observa do alto dos céus e vê todos os filhos dos homens.

TODOS: Mostrai-nos ó Senhor a Vossa Face e a Vossa Salvação nos concedei.

LEITOR (A) 4: Do lugar de sua morada Ele observa todos os habitantes da terra. Ele 
sozinho formou seus corações e compreende todos os seus atos.

TODOS: Mostrai-nos ó Senhor a Vossa Face e a Vossa Salvação nos concedei.

9.ORAÇÃO FINAL

6º DIA: A COMUNIDADE, CASA MISSIONÁRIA

1.AMBIENTAÇÃO: A “casa”, Bíblia aberta com uma vela acesa ao lado, fotos das pessoas 
da família da casa onde acontece a Novena, um coração de papel com o tema do encontro.

2.ACOLHIDA:

ANIMADOR (A): Estamos reunidos neste tempo de espera e preparação para a chegada 
do Menino Jesus. O Filho de Deus vem ao mundo para realizar uma grande missão: Deus 
quer comunicar sua alegria a todos, por isso o anjo do Senhor diz aos pastores em Belém: 
“Eu vos anuncio uma grande alegria, hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, 
que é o Cristo Senhor” (Lc 2, 10-11). 

Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   18Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   18 17/11/2020   14:19:2817/11/2020   14:19:28



19DIOCESE DE LEOPOLDINA - NOVENA DE NATAL 2020 

TODOS: Nós, queremos aprender com Jesus a ser uma comunidade missionária. Queremos 
como os anjos anunciar a Alegre Notícia a todos, principalmente os que estão mais 
distantes de Deus.

3.ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4.OUVINDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): O Natal do Senhor nos impulsiona à acolhida do menino Deus e à vivência 
de nossa missão. Na alegria da espera, aclamemos o santo Evangelho cantando:

Aleluia, Aleluia / Aleluia, Aleluiá. Aleluia, Aleluia / Aleluia, Aleluiá! 

No Evangelho da vida, que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. 

LEITOR (A) 1: Mt 28, 16-20

5.PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS
1. No evangelho proclamado, Jesus envia seus discípulos como missionários a proclamar 
o Reino. De que forma eu anuncio a Palavra do Senhor?
2. Que tipo de discípulo missionário eu sou em minha família, comunidade, trabalho e 
vizinhança?
3. Alguém conhece alguma experiência missionária bonita realizada perto de nós?

6.COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

LEITOR (A) 2: O Papa Francisco nos lembra que a dimensão missionária faz parte da 
identidade do cristão e da Igreja. Ele nos recorda que precisamos ser uma “Igreja em 
saída” indo ao encontro de todos os irmãos e irmãs que se encontram nas “periferias 
existenciais”: os presos, idosos, doentes, dependentes químicos, os “sem-terra” e “sem-
casa”, os migrantes e tantos outros. 

TODOS: Queremos ser uma comunidade de discípulos e discípulas missionários do Reino.

LEITOR (A) 3: Ano passado, a Igreja Católica celebrou o Sínodo da Amazônia. A palavra 
sínodo significa “caminhar juntos”. O Sínodo da Amazônia foi uma “caminhada” reunindo 
bispos, padres, leigos e leigas de diversas partes do mundo. A Amazônia estava representada 
pelos seus diversos povos: indígenas, negros e ribeirinhos de 9 países.

ANIMADOR (A): No final do Sínodo, o papa Francisco apresentou os seus sonhos para a 
região Amazônica. Os seus sonhos precisam se tornar os nossos sonhos.

TODOS: Uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres e dos povos nativos, de 
modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. 

LEITOR (A) 1: Uma Amazônia que preserve a riqueza cultural dos seus povos, que a 
caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana.

LEITOR (A) 2: Uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a 
adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Beleza que precisa 
ser preservada para que haja equilíbrio no planeta. 

LEITOR (A) 3: Uma Amazônia onde as comunidades cristãs anunciam o Evangelho, 
encarnando-o na sua realidade de modo que a Igreja tenha rostos novos com traços 
amazônicos.
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TODOS: O papa Francisco convida todas as pessoas de boa vontade a sonharem juntos, 
pois “quando se sonha só, é apenas um sonho, mas quando se sonha com muitos, já é 
realidade” (Dom Helder Câmara).

7. GUARDANDO A PALAVRA 

ANIMADOR (A): Acolher Jesus, como nossa grande riqueza e saber que Ele está sempre 
presente em nosso meio, faz de nós missionários. A missão não é só o que fazemos, mas é 
a forma como vivemos. A Vida é Missão! Ainda que estejamos muito limitados neste tempo 
de pandemia por causa do distanciamento social, sejamos criativos. O que podemos fazer 
e como devemos viver como verdadeiros missionários do Reino?

8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 23)

LEITOR (A) 1: 
O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz descansar, e sobre 
águas tranquilas me conduz.
Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa de seu nome.
Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não temerei mal nenhum, porque tu estás 
junto a mim; teu bastão e teu cajado me dão segurança.
Preparas a mesa para mim, diante dos meus inimigos, unges minha cabeça com perfume, 
e minha taça transborda.

TODOS: Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei 
na casa do Senhor por dias sem fim.

9. ORAÇÃO FINAL

♪ CANTO FINAL:
Vigia esperando a aurora,
Qual noiva esperando o amor,
É assim que o servo espera,
A vinda do seu Senhor (bis).

7º DIA: SER MISSIONÁRIO NA CIDADE

1. AMBIENTAÇÃO: A casa, as imagens de Maria e José, Bíblia, vela, uma figura de uma 
rua com casas e prédios.

2. ACOLHIDA:

ANIMADOR (A): Que bom que vocês vieram para o nosso sétimo encontro da Novena 
de preparação para o Natal de Jesus. Hoje, refletiremos sobre nossa realidade e como 
somos chamados a evangelizar.

♪ CANTO: Onde reina o amor/ Fraterno amor/ Onde reina o amor/ Deus aí está! (3X)

3.ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4. OUVINDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Estamos vivendo o Tempo do Advento como alegre expectativa de 
preparação para as solenidades do Natal. Tempo de esperança, anunciando a vinda do 
Senhor. O Advento nos apresenta o Deus da Revelação: “Aquele que é, que era e que vem” 
(Ap 1, 4-8) e nos convida a viver a Palavra nos tornando discípulos missionários do Senhor.
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LEITOR (A) 1: Durante o Advento, a liturgia nos convida a viver o essencial do ser cristão: 
a expectativa vigilante e alegre, a esperança, a conversão e a prática do amor. Nossa 
vida familiar e de comunidade deve ser traduzida por gestos concretos de solidariedade.

LEITOR (A) 2: “A expectativa da Igreja, povo de Deus hoje, é a mesma expectativa vivida 
pelo povo de Israel, animada pelos profetas e realizada em Jesus Cristo. Com a vinda 
de Jesus, o Deus da revelação e da promessa, manifesta sua fidelidade ao ser humano”.

LEITOR (A) 3: Hoje, no mundo, a grande maioria da população vive nas cidades. Através 
dos meios de comunicação ficamos sabendo de tudo o que está acontecendo em qualquer 
parte do mundo. Como podemos evangelizar quem vive na cidade? 

LEITOR (A) 1: Jesus ao enviar os seus discípulos em missão disse: “Quando entrarem 
numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês, curem os doentes 
que nela houver. E digam ao povo: “O Reino de Deus está próximo de vocês”! (Lc. 10, 
9-10). Precisamos ser evangelizadores de porta em porta, indo desde as casas mais simples 
até os condomínios, levando a Boa Nova de Jesus.

TODOS: Senhor, que não nos preocupemos em sermos bem recebidos, mas em espalhar 
a semente do Reino em todos os corações.

ANIMADOR (A): Cantemos, preparando o nosso coração para acolher a Palavra do Senhor.

♪ CANTO: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia...

Quando estamos unidos, estás entre nós, e nos falarás da tua vida

Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar

LEITOR (A) 1: Mateus, 21, 9-42

6.PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Meditemos o Evangelho de hoje olhando os discípulos de Jesus para 
entendermos como devemos agir no momento atual.

1. “Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e perguntavam: 
Quem é Ele”? (Mt. 21, 10). Em nossas cidades todas as pessoas conhecem de verdade 
Jesus? Conhecem sua proposta de vida? 

2. Jesus disse: “Minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês fizeram 
dela uma toca de ladrões”. Ao expulsar os comerciantes do Templo, Jesus mostra que as 
autoridades do seu tempo no lugar de servir ao povo passaram a servir-se do povo, para 
enriquecer-se e manter seus privilégios. Quais são os problemas difíceis que nosso povo 
enfrenta hoje? 
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3. Quais são os lugares que mais necessitam da presença dos cristãos para que o Evangelho 
possa ser anunciado?  

♪ CANTO: 

1. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. Chegou a hora 
que ligeiro passa de ganhar a graça para a conversão.

Meu caro irmão, olha pra dentro de teu coração. Vê se o Natal se tornou 
conversão e te ensinou a viver.

2. Chegou a hora de viver o Cristo e acreditar que isto é se tornar maior. Chegou a hora 
de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser   melhor.

3. Será difícil tantas mãos unidas não fazer da vida um tempo sem igual. Será difícil 
tanto amor e afeto, não tornar concreto o gesto do Natal.

07. COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS:

ANIMADOR (A): “Digam à filha de Sião: o seu rei está chegando até você. Ele é manso 
e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga”. (Mt. 21, 
5). Estamos nos preparando para a chegada do Messias manso e humilde de coração, que 
vem estabelecer a Nova Aliança e anunciar o Reino de Deus.

LEITOR (A) 1: No Evangelho que acabamos de meditar vemos Jesus, o Rei-Messias, 
montado em um jumentinho, animal do serviço. Naquele tempo, próximo da festa da 
Páscoa, era comum Pôncio Pilatos entrar em Jerusalém montado em um cavalo, animal 
de guerra, rodeado de soldados romanos para mostrar o poder do Império Romano. 

LEITOR (A) 2: Jesus entra em Jerusalém e no Templo, centro da sociedade judaica e do 
poder econômico, político, ideológico e religioso. Como um homem simples, Ele mostra 
que temos que tomar uma decisão: optar entre os Impérios que dominam e exploram ou 
pelo Reino de Deus, em que cada um se coloca a serviço do outro.

LEITOR (A) 3: Com este gesto, as autoridades da época se sentiram ameaçadas. Era 
demais suportar um homem, que além de se colocar ao lado dos pobres e excluídos, 
denunciava toda forma de injustiça e dominação. 

LEITOR (A) 1: Deus habita nossa cidade! No entanto, na cidade há violência, corrupção, 
desmandos e exclusão. Como nosso trabalho evangelizador pode levar, sobretudo, os 
pobres e sofredores a proclamarem: “Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra 
aos homens por ele amados”? (Lc.2,14)

8.GUARDANDO A PALAVRA

ANIMADOR (A): Levar o Evangelho a todos e desenvolver uma pastoral na cidade, requer 
das nossas Paróquias e Comunidades o conhecimento da realidade. Onde se encontram 
os pobres e excluídos? Quais são os problemas sociais e econômicos que nossa cidade 
enfrenta? Onde estão os afastados da Igreja?

LEITOR (A) 1: A cidade é uma realidade desigual. Há aglomerados de moradias, bairros 
pobres e esquecidos pelo poder público, condomínios e bairros ricos. Como evangelizar? Não 
nos esqueçamos que nossa fé além de ser pessoal, tem um sentido comunitário e social.
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LEITOR (A) 2: Podemos pensar em várias ações: terço nas casas, principalmente nos 
lugares onde não há presença da Igreja; visita dos vicentinos e Legião de Maria; criação 
de Círculos Bíblicos; Missões Populares; presença da Pastoral da Criança e do Clube de 
Mães; Capelinha de Nossa Senhora. Há muitas formas de sermos missionários e anunciar 
o Evangelho de Jesus Cristo.

9. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 118,19-29)

ANIMADOR (A): Vamos nos aproximar das imagens de Maria e José, suplicando a graça 
de com ternura o Advento, na espera da chegada do Menino Deus, o Salvador. 

LADO A: Abram para mim as portas do triunfo: vou entrar agradecendo a Javé. Esta é a 
porta de Javé: os vencedores entrarão por ela. Eu agradeço porque me ouviste, e foste 
a minha salvação!

LADO B: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem 
de Javé, e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia em que Javé agiu: exultemos e 
alegremo-nos com ele.

LADO A: Javé, dá-nos a salvação! Dá-nos a prosperidade, Javé! Bendito o que vem em 
nome de Javé! Desde a casa de Javé nós abençoamos vocês. Javé é Deus: ele nos ilumina! 
Formem procissão com ramos até os ângulos do altar.

TODOS: Tu és o meu Deus, eu te agradeço. Meu Deus, eu te exalto! Agradeçam a Javé, 
porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre!

10. ORAÇÃO FINAL

♪ CANTO: 

Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de 
Maria, o Salvador (bis).

1. O Espirito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento este Espírito será. De 
conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor.

2. Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá a sua mão libertadora para seu povo resgatar. 
Estandarte para os povos o Senhor levantará. A seu povo, à sua igreja toda a terra 
acolherá.

3. A inveja, a opressão entre irmãos acabará. E a comunhão de todos o inimigo vencerá. 
Poderosa mão de Deus fez no Egito o mar secar. Para o resto do seu povo um caminho 
abrirá.

8º DIA: A COMUNIDADE, CASA DA CARIDADE

1.AMBIENTAÇÃO: A casa, uma Bíblia, flores, vela que será acesa no início da oração, 
cartaz com o tema do dia, figuras de pessoas dando as mãos.

2. ACOLHIDA:
ANIMADOR (A): Preparando-nos para o nascimento do Salvador, nos reunimos nesta noite 
para rezar e refletir sobre nossa comunidade como casa da caridade.   
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TODOS: Fazei-nos, Senhor, instrumentos da caridade e da justiça!

LEITOR (A)1: A Caridade é uma das três Virtudes Teologais, acompanhada da Fé e da 
Esperança. Caridade e amor são palavras sinônimas. A Caridade é muito mais do que dar 
coisas ou esmolas aos pobres, simplesmente para ficar com a consciência tranquila. Ser 
caridoso é amar concretamente as pessoas. “É conhecer a dor daquele que vive perto de 
nós, quer seja na nossa família, na comunidade ou na nossa cidade. É Conhecer sua dor 
e procurar juntos resolver o seu problema”. 

TODOS: (canto) Onde há amor e a caridade, Deus aí está!

LEITOR (A) 2: A Caridade é vivência evangélica. A opção por se fazer próximo de quem 
sofre, o amor incondicional aos irmãos não se fundamenta em ideologias ou sistemas 
políticos. Sua fonte é o Evangelho, de acordo com Jesus: “Eu vim para que tenham vida, 
e vida em abundância” (João 10:10). 

3. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4.♪ CANTO: (Enquanto se canta acende-se a vela)

1.Senhor, vem salvar teu povo, das trevas da escravidão! 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 treva 
nasce esplendor!

5. OUVINDO A PALAVRA DE DEUS
 
ANIMADOR (A): Não pode existir verdadeiro amor sem justiça, porque a verdadeira 
caridade pressupõe a prática da justiça e o direito. 

♪ CANTO

A Palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é fermento de paz, de justiça e perdão. 

1.Que a tua palavra, Senhor renove o nosso coração, fortifique a nossa esperança e nos 
faça viver como irmãos.

LEITOR (A) 1: At 5,32-42

5. PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS:

1. Qual é a ideia central do texto que acabamos de ler? 
2. Em que a atitude de Gamaliel tem a ver com a nossa prática cristã? Você já vivenciou 
algum fato semelhante?
3. Em relação à justiça e a caridade, qual é a lógica de Deus? 
5. Você acha que é possível existir caridade sem justiça? Em que sentido caridade e 
justiça se completam?

6. COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

LEITOR (A) 1: Para as autoridades do Povo de Israel, ser cristão era visto como um 
movimento de agitação política como qualquer outro daquele tempo.  
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LEITOR (A) 2:  A ideia central desse texto é: devemos obedecer a Deus e não os homens, 
ainda que a fidelidade a Jesus Cristo seja reprimida, leve as pessoas a serem perseguidas, 
torturadas e mortas. A fé cristã e o seguimento de Jesus Cristo vêm de Deus, ninguém 
poderá detê-lo.

TODOS (Canto): Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.

LEITOR (A) 2: Gamaliel, aconselha sabiamente o Sinédrio para deixar aqueles homens em 
paz e soltá-los, ponderando que se a doutrina desses apóstolos for apenas ideia humana 
irá desaparecer por si mesma, porém se vier de Deus, será inútil combatê-lo.

TODOS:  Quem acusará os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? 

LEITOR (A) 3: Gamaliel conseguiu, com seu discurso, convencer o Sinédrio que chamou os 
apóstolos e lhes proibiu de falar de Jesus, depois de açoitá-los. Os apóstolos saem felizes 
por terem sofrido por causa de Jesus e continuam animados no trabalho de evangelização.

LEITOR (A) 1:  A atitude de Gamaliel leva-nos a repensar nossa prática da caridade unida 
à justiça hoje. Gamaliel não era cristão, mas interveio em favor dos apóstolos por ser 
uma autoridade dotada de sabedoria e justiça. Sem julgamento precipitado convenceu 
o Sinédrio a libertá-los. 

TODOS:  Misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam!

LEITOR (A) 2: O versículo 34 deste texto diz que Gamaliel levantou-se então do Sinédrio. 
A atitude de levantar-se, de pôr-se de pé, demonstra coragem, determinação, impulso em 
praticar a justiça. Isso muitas vezes nos falta. Vemos pessoas ofendendo umas às outras, 
agressões físicas ou verbais, racismo e preconceito e não fazemos nada. Levantar-se é 
um ato profético. É sair do nosso comodismo para defender nossos irmãos, lutar pela 
vida e pela dignidade humana. 

LEITOR (A) 1: Neste tempo de pandemia, quantas pessoas de denominações e religiões 
diferentes, se colocaram a serviço dos outros, na assistência médica, na prevenção da 
Covid 19 e na ajuda material, psicológica e espiritual! Nosso tempo está revelando um 
exercício de caridade como justiça restaurativa, curativa de Deus, que recupera o outro. 
Trata-se da caridade compassiva e misericordiosa. Infelizmente, nossos tribunais condenam, 
punem, agem por interesse ou pelo merecimento.

TODOS: Somos chamados a aprender com a Palavra e os gestos de Jesus a prática cristã 
do amor, da misericórdia e compaixão que inclui nossos irmãos.

LEITOR (A) 2: Não se pode separar a verdadeira caridade da justiça que cura, restaura 
e recupera a pessoa.  

TODOS: Das alturas orvalhem os céus, e as nuvens que chovam justiça, que a terra se 
abra ao amor e germine o Deus Salvador.

LEITOR (A) 3: Podemos afirmar que a justiça, na lógica de Deus, é uma forma de amor, 
porque é totalmente orientada ao serviço e ao bem do outro.

TODOS: Cada celebração do nascimento do Cristo é a reafirmação da força invencível da 
verdade e do bem, da Justiça sobre a injustiça, mostrando a luz que se acende nas trevas. 
Senhor, mostra-nos a força da caridade que ilumina a caminhada de nossas comunidades!
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7.GUARDANDO A PALAVRA

ANIMADOR (A): O advento é um convite a sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, 
principalmente dos mais excluídos. Como forma de viver a Palavra, seria bom conhecer 
as famílias mais necessitadas de nosso bairro. Podemos como grupo de novena organizar 
uma cesta básica, doar medicamentos para farmácias comunitárias ou encaminhar 
pessoas para profissionais competentes que possam ajudar na obtenção de documentos, 
consultas médicas e jurídicas. Há muita gente de boa vontade querendo ajudar e muitas 
vezes não sabe como.

8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 40, 6-11)

TODOS: Exultem e alegrem-se contigo, todos aqueles que te buscam! Os que amam a 
tua salvação repitam sempre:  Javé é grande!
1. Quantas maravilhas realizaste, Javé meu Deus! Quantos projetos em nosso favor! 
Ninguém se compara a ti! Quero anunciá-los, falar deles, mas ultrapassam qualquer conta.
2. Não queres sacrifício, nem oferta, mas abriste os meus ouvidos. Tu não pedes holocausto 
pelo pecado.
3. Então eu digo: «Aqui estou» - como está escrito no livro -  «para fazer a tua vontade». 
Meu Deus, eu quero ter a tua lei dentro de minhas entranhas.
4. Anunciei a tua justiça na grande assembleia, e não fechei os meus lábios: Javé, tu o 
sabes.
5. Não escondi tua justiça dentro do coração, falei da tua fidelidade e da tua salvação; 
não ocultei teu amor e tua verdade diante da grande assembleia.

9.ORAÇÃO FINAL

♪ CANTO:
 
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!
4. Salva e confirma este Eleito, Ele, que é nosso pastor! Emanuel, Deus conosco, vem 
ao nosso mundo, vem!

9º DIA. DEUS HABITA EM NOSSA CIDADE  

1.AMBIENTAÇÃO: A casa, a Bíblia aberta, imagens de São José e Nossa Senhora e uma 
vela acesa.

2.ACOLHIDA:

ANIMADOR (A): Após 8 noites de Novena, aqui estamos para realizar o último encontro. 
Sintamo-nos acolhidos e felizes por vivermos em comunidade. A vida comunitária teve 
lugar de destaque em todos os nossos encontros. Após tanta reflexão e oração, sentimo-
nos mais unidos e em comunhão para dar nossa resposta de fé. Deus nos chama e nos 
convoca a evangelizar de casa em casa, nas escolas, faculdades, no ambiente de trabalho, 
na vizinhança. A comunidade é o lugar do nosso envio para que sejamos testemunhas de 
seu Reino de amor, verdade, justiça e caridade.
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TODOS: Estamos felizes porque Deus habita esta cidade!

LEITOR (A) 1: Neste tempo do Advento nosso coração se enche de esperança. O Deus 
de nossa fé é o Deus que era, que veio e que vem sempre quando o buscamos. Ele virá, 
em sua glória, no final dos tempos conforme sua promessa. Enquanto isso não acontece 
há um longo trabalho a ser realizado neste mundo.

TODOS: Estamos na alegre expectativa da vinda do Messias anunciado pelos profetas. 
Ele se faz um de nós, arma sua tenda entre nós.

LEITOR (A) 2: Ele é o anunciado descendente de Davi que hoje caminha conosco. Ele 
é presença em nossa vida, na vida de nossas comunidades e em nossa cidade. Em sua 
passagem entre nós deixou-nos um projeto de vida pessoal, comunitária e social chamado 
Reino de Deus. O Reino se baseia na justiça, na solidariedade, na inclusão dos excluídos, 
na compaixão e misericórdia. Sua Palavra e seus gestos orientam nossa missão. Evangelizar 
pressupõe formar comunidades vivas, participativas, orantes, missionárias e dedicadas 
aos pobres e sofredores.

TODOS: Jesus quer que nossa comunidade seja a casa da caridade!

LEITOR (A) 3: A caridade se vive nos pequenos gestos de generosidade, mas não só. 
O seu verdadeiro sentido ultrapassa aquela mentalidade de dar esmolas. A caridade supõe 
a busca da justiça, a transformação das estruturas políticas, econômicas e sociais baseadas 
na corrupção e na exclusão. A caridade leva-nos a trabalhar para que tenhamos políticas 
públicas que atendam a necessidade de nosso povo: transporte, moradia digna, saúde, 
educação, lazer e segurança social. 

♪ CANTADO: (Com a melodia de Serenô ou de ciranda)
Caridade é a virtude, mais querida do Senhor/ Não se irrita é paciente/ caridade é amor!

LEITOR (A) 1: Como vemos a caridade não pode ser um ato isolado. Se caridade é a 
vivência do amor concreto, ela pressupõe a construção de uma cidade onde todos possam 
viver dignamente.

3. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

4. OUVINDO A PALAVRA DE DEUS:

ANIMADOR (A): O Deus que é, que era e que vem, deixou-nos uma orientação completa 
para nossa vida. Através de sua Palavra, da Eucaristia, da Missão e da Caridade podemos ter 
encontros significativos com nossos irmãos e irmãs. Podemos realizar gestos de libertação.

♪ CANTO: 
Como são belos os pés do mensageiro/Que anuncia a paz/Como são belos os pés do 
mensageiro/Que anuncia o Senhor/Ele vive, ele reina/ Ele é Deus e Senhor

LEITOR (A) 1: Mt 19,16-22

5.PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS:
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ANIMADOR (A): O Filho de Deus que aguardamos novamente, nos questiona através 
desta passagem bíblica:
1.Qual é o grande anseio do jovem que se aproximou de Jesus? Qual era o significado 
de seu pedido? 
2.Qual a reação de Jesus ao ser chamado de bom? Como entendê-la?
3.Qual a proposta de Jesus para aquele jovem que já observava os mandamentos? O que 
isto quer dizer para nós?
4.O que faltou a este jovem? Por que faltou?
5.Quais as exigências para seguir Jesus e viver em comunidade?

6.COMPREENDENDO A PALAVRA DE DEUS

LEITOR (A) 2: O texto fala do encontro de Jesus com um jovem rico. Jesus veio para 
todos: pobres e ricos, mas pede de cada um ser sensível diante do pobre e do sofredor. 
No nosso coração há o mesmo anseio que havia no coração deste jovem. Queremos a vida 
eterna. No entanto, a vida eterna passa pela busca de vida digna para todos. Aquele jovem 
tinha uma vida boa, buscava viver os mandamentos, mas não quis entrar na dinâmica do 
Reino: partilhar o que se tem com os pobres.

TODOS: Temos sede de vida eterna, Senhor!

LEITOR (A) 3: Jesus reage quando o jovem o chama de bom. Bom é só Deus. As obras 
e Palavras de Jesus revelam a bondade infinita do Pai que Ele quer que conheçamos. Ele 
responde à pergunta do jovem com a proposta da vivência dos mandamentos.

TODOS: Senhor, queremos ser bons, como o Pai Celeste é bom!

LEITOR (A) 1: Observar os mandamentos é um caminho necessário para se chegar à 
Vida Eterna. No entanto, Jesus pede algo mais: sermos capazes de viver a partilha com 
os mais pobres.

TODOS: Dai-nos, Senhor, um coração generoso!

LEITOR (A) 2: A proposta de Jesus para o jovem era a partilha de seus bens materiais 
para se colocar no seguimento e viver na comunidade dos discípulos. Jesus queria o jovem 
mais perto de si. A vida comunitária cristã exige amor concreto, solidariedade, partilha, 
doação e coragem para seguir Jesus, abandonando as seguranças humanas. O jovem 
retirou-se triste. Não teve coragem suficiente para se colocar no seguimento do Mestre.

TODOS: Ajudai-nos Senhor, a viver os mandamentos e partilhar nossa vida e o que temos 
com os pobres e sofredores!

LEITOR (A) 3: Jesus não exclui os ricos de seu Reino, mas apresenta a opção pelos pobres 
como caminho para a salvação. Ele nos alerta para não nos deixar escravizar pelo dinheiro, 
pelo trabalho, pelos bens deste mundo esquecendo os irmãos que padecem na miséria. 
O que Ele censura é a indiferença e a falta de sensibilidade diante daquele que sofre. 

TODOS: Queremos esperar Jesus com o coração desarmado e aberto para amar a todos! 
Vem, Senhor Jesus!

7. GUARDANDO A PALAVRA
 
ANIMADOR (A): Para vivermos a Palavra de Deus como preocupação com os mais pobres 
e sofredores, a Igreja nos propõe a participação nas pastorais sociais: Pastoral da Criança, 
do Menor, da Pessoa idosa, da mulher discriminada, dos moradores de rua, dos enfermos ou 
em alguma outra obra social que cuida da vida e defende o meio ambiente, seja vinculada 
à Paróquia ou não. O importante é que seja uma obra boa em benefício dos irmãos.
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8. REZANDO COM OS SALMOS (Sl 49)

ANIMADOR (A): Rezemos juntos o salmo 49:

TODOS: “Escutem isto, povos todos;/ prestem atenção, habitantes do mundo/ Plebeus 
e nobres, ricos e pobres:/ minha boca falará com sabedoria/ e minhas reflexões serão 
inteligentes.

LADO 2: Por que vou temer dias maus, /quando os maus me cercam e me espreitam / 
eles que confiam na sua fortuna/ e se gloriam de sua riqueza imensa? 

LADO  1: O homem não pode comprar o seu próprio resgate/ nem pagar a Deus o preço de 
si mesmo/ É tão caro o resgate da vida/ que nunca bastará para ele viver perpetuamente/ 
sem ver a cova.

LADO 2: Vejam: os sábios morrem/ perecem junto com o imbecil e o insensato/ deixando 
sua fortuna para os outros/ o túmulo é sua morada perpétua/ e sua casa de geração em 
geração/ embora tenham dado o seu nome às terras.

LADO 1: Quanto a mim, Deus resgata minha vida/ tira-me das garras da morte e me 
toma consigo.

LADO 2: Você não se preocupe quando alguém enriquece/ quando o luxo e sua casa se 
multiplica/ Quando ele morrer nada levará/ seu luxo não descerá com ele.

LADO 1: Ele vai juntar-se aos antepassados/ que nunca mais verão a luz/O homem rico 
sem inteligência é como animal que perece”!

TODOS: Portanto, a vida eterna é o “prêmio” para quem segue os mandamentos, vive 
em comunidade, partilhando o que é e o que tem.

ANIMADOR (A): Neste tempo feliz do advento, aguardando o Deus que vem no Natal, 
reforcemos sua mensagem libertadora, cantando nossa expectativa de vida eterna: 

♪ CANTO:
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//
Contigo o deserto é fértil/ a terra se abre em flor/ da rocha brota água viva/ da terra 
nasce o esplendor.
Tu marchas a nossa frente/ és força caminho e luz/ vem logo salvar teu povo/ não tardes, 
Senhor Jesus.

9. ORAÇÂO FINAL
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CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATAL

AMBIENTAÇÃO: 
•O símbolo da casa que foi utilizada durante todos os nove encontros;
•Manjedoura, imagem do Menino Jesus, Nossa Senhora e São José (que serão introduzidos 
durante a celebração);
•Bíblia;
•Vela que acompanhou a novena para ser acesa em momento oportuno;
•Vela para todos participantes;
•Flores.

1. ACOLHIDA:

ANIMADOR (A): Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Estamos reunidos como as 
primeiras comunidades cristãs para celebrar o amor de Deus para conosco ao enviar seu 
Filho amado, para nos comunicar o imenso amor do Pai por cada um de nós. Acolhamos 
uns aos outros, cantando:

♪ CANTO: Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo paz, trazendo 
paz, trazendo a paz do Senhor.

2.ABERTURA:

ANIMADOR (A): Vivendo este tempo de preparação para o Natal, abramos nosso coração 
para a chegada do Salvador. Vem, Senhor Jesus!

♪ CANTO: (O animador canta e os outros participantes repetem. Durante o 
canto, entram duas pessoas, se possível um casal com uma mulher grávida 
com a vela acesa, e a manjedoura vazia).

-Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
 Vem, não demores mais, vem nos libertar. (bis) 

(Todos fazem o sinal da cruz)

-Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)

-Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
 Venham pelo deserto um caminho abrindo. (bis)

-De pé, vigilantes, lâmpadas nas mãos! (bis)
 Ele já está bem perto, nossa salvação. (bis)

-Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis) 
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação. (bis)

3.RELEMBRANDO NOSSAS NOITES DE NOVENA

Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   30Caderno_Novena_De_Natal_2020.indd   30 17/11/2020   14:19:2817/11/2020   14:19:28



31DIOCESE DE LEOPOLDINA - NOVENA DE NATAL 2020 

ANIMADOR (A): Olhemos para esta casa, que nos acompanhou durante toda a novena de 
preparação para o Natal do Senhor. Lembremo-nos do momento de isolamento social, que 
vivemos durante este ano por causa da COVID 19, nos impedindo de ir às nossas Igrejas 
para rezar. No entanto, redescobrimos a Igreja Doméstica. No princípio do Cristianismo, 
as primeiras comunidades se reuniam nas casas. O que aprendemos neste tempo de 
Pandemia? O que mais nos marcou? 

(Se a celebração for feita nas casas, deixar que as pessoas falem o que mais 
lhes marcou)

ANIMADOR (A): Cantemos juntos a grande esperança que nos une como irmãos:

♪ CANTO: 

1. Senhor, vem salvar teu povo / Das trevas da escravidão só Tu és nossa esperança / És 
nossa libertação!

Vem, Senhor / Vem nos salvar / Com teu povo / Vem caminhar! (Bis) 

2. Contigo o deserto e fértil / A terra se abre em flor da rocha brota água viva / Da 
treva nasce o esplendor.

3. Tu marchas à nossa frente / És força, caminho e luz vem logo salvar teu povo / Não 
tardes, Senhor Jesus!

4. ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Durante a Novena de Natal fomos convidados a tornar nossas comunidades 
Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e Casa Missionária. A Palavra de Deus foi a luz que 
iluminou nossos encontros. Aclamemos o Evangelho do Senhor, que vem anunciar a boa 
nova da salvação.

ACLAMAÇÃO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)

Alguém do povo exclama: “Como é grande, oh Senhor! Quem Te gerou e alimentou”. Jesus 
reponde: “Ó mulher, para mim é feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou”. 

LEITOR 1:  Lucas 2, 1-14.

(Proclamar o Evangelho na Bíblia)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas. 

— Glória a vós, Senhor.
(Concluída a Proclamação)

— Palavra da salvação! 

— Glória a vós, Senhor.
(Momento de silêncio para refletir a Palavra proclamada. Pode-se colocar uma música 
instrumental baixinha para ajudar na oração)

5. MEDITAÇÃO
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ANIMADOR (A): O motivo que levou José e Maria a viajar para Belém foi o recenseamento 
decretado pelo imperador de Roma (Lc 2,1-7). Periodicamente, as autoridades romanas 
decretavam tais recenseamentos nas várias regiões do seu imenso Império. Era uma forma 
recadastrar a população e saber quanto cada pessoa tinha que pagar de imposto. Os ricos 
pagavam imposto sobre a terra e sobre os bens que possuíam. Os pobres pagavam pelo 
número de filhos. Às vezes, o imposto total chegava a mais de 50% dos rendimentos da 
pessoa.

LEITOR (A) 1: Há uma diferença significativa entre o nascimento de Jesus e o nascimento 
de João. João nasce em casa, na sua terra, no meio dos parentes e vizinhos e é acolhido 
por todos (Lc 1,57-58). Jesus nasce desconhecido, fora de sua terra, fora de sua casa, 
fora de sua comunidade, no meio dos pobres. Lucas diz: “Não havia lugar para eles na 
hospedaria”. Ninguém queria acolher uma mulher grávida próxima de dar à luz. Jesus 
nasce em uma estrebaria e é colocado em uma manjedoura.

LEITOR (A) 2: A primeira palavra do anjo é: “Não tenham medo”! A segunda é: “Alegria 
para todo o povo”! A terceira é: “Hoje nasceu o Salvador”! O Evangelho usa três palavras 
para identificar Jesus: Salvador, Cristo e Senhor! SALVADOR é aquele que liberta, perdoa, 
possibilita vida plena para todos. Os governantes daquele tempo gostavam de usar o 
título de Salvador para si mesmos. CRISTO é sinônimo de Messias e significa “ungido”, 
“escolhido”. Era um título dado aos reis e aos profetas. Era também o título do futuro 
libertador esperado. SENHOR era aplicado somente a Deus! São os três maiores títulos 
da época. A partir deste anúncio do nascimento de Jesus como Salvador, Cristo e Senhor, 
pode-se imaginar alguém muito importante. Porém, o anjo lhe diz: “Atenção! Tem um 
sinal! Você vai encontrar um menino deitado num barraco no meio dos pobres”! O jeito 
de Deus se manifestar é diferente!

LEITOR (A) 3: Uma multidão de anjos aparece e desce à terra. O céu desaba sobre a 
terra. O refrão que eles cantam resume o que Deus quer e qual é o seu projeto. “Glória a 
Deus nas alturas”. A “Glória” de Deus é seu infinito amor. “Paz na terra aos seres humanos 
por ele amados”. O amor, a Glória de Deus, realiza na terra a paz. Se a gente pudesse 
experimentar o que significa realmente ser amado por Deus, tudo mudaria e a paz viria 
habitar nossa terra. Isto é a maior glória para Deus que mora nas alturas.

LEITOR (A) 1: A Palavra de Deus não são apenas sons e palavras que a boca produz. 
Ela é, sobretudo, um acontecimento! Os pastores dizem, literalmente: “Vamos ver esta 
Palavra que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer”! Na conclusão da narrativa, 
Lucas diz que “Maria conservava estas palavras (acontecimentos) em seu coração” e as 
meditava. Duas maneiras de acolher a Palavra de Deus: 1. Os pastores se levantam para 
ver e verificar o sinal que lhes foi dado pelo anjo; 2. Maria conserva os fatos na memória 
e os aprofunda em seu coração. Ela se encontra diante do próprio sinal, seu filho, Ele é 
a Palavra Viva de Deus!

6. PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS

ANIMADOR (A): Irmãos e irmãs, chegou a hora de partilharmos a palavra:

1. Quem é Jesus para você? Qual o lugar e a importância que Ele tem em sua vida?
2. O que precisamos fazer para experimentar a paz que vem do céu?
3. Os pastores foram os primeiros a crer no anúncio da boa nova. No nosso dia a dia, 
como cremos e buscamos concretamente o Salvador?
4. O que temos feito para entender a Palavra de Deus e para conservá-la em nosso coração 
como Maria?

7. GUARDANDO A PALAVRA
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ANIMADOR (A): Acendamos nossas velas e lembremos desta luz que nos acompanhou 
durante estes nove dias de novena. Fechemos nossos olhos e deixemos a Palavra habitar 
em nosso coração.
(Colocar o fundo a musical “Noite Feliz “ e, se possível, manter o ambiente 
na penumbra. Se não for possível colocar o fundo musical, cantar Noite Feliz)

* Maria e José confiaram e aceitaram a obra de Deus em suas vidas. 
(Duas pessoas entram com as imagens de São José e Nossa Senhora).

* Não havia lugar para eles na hospedaria! 
(Alguém entra com a manjedoura)

* O Salvador nasce no meio dos oprimidos, dos pobres, dos necessitados de amor e de 
paz. Vamos acolher o Salvador em nosso meio e em nosso coração! (Entrada da imagem 
do Menino Jesus, que deverá passar de mão em mão e ser colocado na manjedoura)

(Deixar a música tocar um pouco mais. Depois apagar as velas) 

8. PRECES COMUNITÁRIAS 

ANIMADOR (A):  Irmãos e irmãs, com Maria, aguardemos vigilantes a manifestação do 
Filho de Deus que a todos quer salvar, cantando:

Vem, Senhor/ vem nos salvar/ com seu povo/ vem caminhar.

1. Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a tua morada e vem nos salvar!
2. Ó Cristo, assumiste nossa fraqueza e nossa pobreza, faze-nos fortes e ricos em teu amor!
3. Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te esperamos nas estradas deste mundo...
Preces espontâneas...

Pai nosso...
Ave Maria...

9. ORAÇÃO FINAL

ANIMADOR (A):  Ó Deus de bondade! Olha o teu povo reunido nesta novena de Natal. 
Dá-nos a graça de acolher, com muita alegria, nosso Senhor Jesus Cristo que vem e, 
anunciar com nossa vida, o mistério de sua Encarnação em nossa cidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém!

BÊNÇÃO

ANIMADOR (A): O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós, 
agora e para sempre. Amém!
Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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♪ CANTO:

NOITE FELIZ

Noite feliz,
Noite feliz.
Ó Senhor, Deus de amor
Pobrezinho nasceu em Belém,
Eis na lapa, Jesus nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus. 
Dorme em paz, ó Jesus

Noite feliz, noite feliz. 
Eis que no ar vem cantar
Aos pastores os anjos dos céus,
Anunciando a chegada de Deus.
De Jesus, Salvador! 
De Jesus, Salvador!
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