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“A Luz brilhou entre eles”
“Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado em uma
manjedoura” (Lc 2,12), assim o Anjo do Senhor orientou os pastores para
que pudessem encontrar o Menino Jesus. O Verbo de Deus nasce pobre,
entre os pobres. É Deus a ensinar que o valor não está nas posses, na comodidade de um lugar cercado de luxo e conforto, mas na humildade que
permite perceber que todos, indistintamente, são irmãos uns dos outros.
Jesus é o amado Filho de Deus, o Verbo Encarnado, e no mistério da sua
encarnação assume a fragilidade humana. Torna-se semelhante a cada pessoa, exceto no pecado. Nasce entre nós para nos indicar o caminho a ser
seguido. E, assim, resgata cada ser humano da morte e redime do pecado.
O Natal de Jesus é acontecimento que muda, para sempre, os rumos do
mundo e revela, com todo esplendor, o amor infinito de Deus. O Pai envia o
seu amado Filho à humanidade ferida para salvá-la. E Jesus, Filho de Deus,
ao nascer entre os homens, muda o sentido de realeza. Ele é Rei, mas assume a condição humana, torna-se irmão, vem ao nosso encontro, nascendo entre os pobres, em uma família simples. Seu Natal é fonte inesgotável
de bênçãos e de graças, de lições que atravessam gerações para inspirar o coração humano a ser melhor, mais humilde, servidor e compassivo.
Rezar a Novena de Natal possibilita a indispensável aproximação desta fonte
inesgotável de lições e salvação - o nascimento do Menino Jesus. As preces
que se desdobram em gestos de solidariedade e consolação capacitam o
olhar para reconhecer o infinito amor divino. Nas orações, lembremo-nos do
que diz o profeta Isaías 9,1ss: “Habitavam numa terra de sombras, mas uma
luz brilhou sobre eles”. Todos reconheçam essa Luz - o Verbo Encarnado que
nasce entre nós. Encontrá-lo e desafiar-se no seu seguimento é o melhor de
nossas vidas, uma aposta que vale a pena. Seja essa a grande experiência
deste tempo, fortalecendo o sentido de nosso lar - igreja doméstica - e a
qualificação de nossa missão , construindo uma sociedade justa e solidária.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

5

“Hoje, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!” (Lc 2,11)

Introdução
Celebremos a Novena de Natal!
“Hoje, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor.”
(Lc 2, 11)
Na periferia do mundo, criança simples, assim o amor fez sua tenda entre nós. Filho de Deus, na carne humana. Gente mesmo! Em
tudo igual a nós, menos no pecado. Brilhou nas trevas, a luz, Cristo
Jesus. Eis o mistério de nossa fé, mais lindo, que celebramos no
Natal. É tão bonito que a Igreja reserva um ciclo inteiro para que
essa realidade nos ilumine. Advento, a espera; Natal, a festa e o
prolongamento da mesma com todas suas liturgias contagiantes.
Celebremos, pois, o Deus conosco. A festa do alto, nos recantos de
nossa história humana.
A Novena de Natal que vamos realizar é uma oportunidade de encontro presencial e/ou virtual, para proclamar a Palavra, meditá
-la, aprofundá-la e nos comprometer sempre mais com a causa
e missão daquele que se fez um de nós. Contemplamos, naquele
Menino, o Mistério de Deus que fez aliança conosco e aprendemos
também a lição do amor que se faz doação e serviço à vida de
cada pessoa. Este é o caminho a seguir, este é o fruto do Natal.
Para isso, não nos esqueçamos de que o Natal deve nos transformar em cristãos de verdade. Acolher Jesus é abraçar seu projeto
de amor, de justiça e de paz; é abraçar o Reino de Deus do qual
ele se fez servo e testemunha por palavras e ações. Ele veio, do
seio da Trindade Santa, para mostrar um caminho de felicidade
para nossa vida humana. Como iremos refletir, sobretudo a partir
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da Palavra de Deus, ele é caminho para nós. Na força do Espírito, convida-nos a modelar nossa vida na sua. Não tem sentido ser
cristão e apoiar projetos de morte. Nesses tempos, em que vivemos a dolorosa e invisível presença do coronavírus, não podemos
ser indiferentes em relação a outro vírus tão visível, a injustiça social que dizima números incontáveis de pessoas em meio às mais
aberrantes realidades e contextos.
Agradecemos, de coração, a todos que trabalharam na construção
dessa linda Novena, um grupo afinado com o Projeto Proclamar
a Palavra, de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. São pessoas que escreveram os textos, diagramaram o material, fizeram as
ilustrações e possibilitaram que ela chegasse até você. Organize
sua família, seu grupo, sua comunidade para esse tempo de fecunda evangelização. Não se esqueça de usar também os meios
de comunicação, as redes sociais, para divulgar o material e rezar. Estamos aprendendo muito com essas novas plataformas de
comunicação. Elas são importantes no fortalecimento de nossas
Igrejas domésticas que são nossos lares.
Com carinho e implorando as bênçãos para você, sua família e
sua comunidade, invocamos também a proteção de nossa Padroeira, Nossa Senhora da Piedade, ela que, com seu “sim”, foi
humanidade aberta à graça de Deus ao gerar Jesus no ventre e
na vida. Feliz Natal!

Dom Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R.

Padre Joel Maria dos Santos

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

Vigário Episcopal para a Ação Pastoral
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Queridos Animadores da Novena de Natal
Neste ano, tendo em vista a pandemia, talvez não será possível, como
de costume, organizar em grupos de vizinhança a Novena e deveremos
realizá-la em família. Nas duas situações, é importante atender as orientações da nossa Arquidiocese e das autoridades sanitárias.
Se não for possível organizar grupos devido à pandemia:
1. Caso a Novena venha a ser realizada no grupo familiar, recomenda-se
que, no último dia, seja organizado um encontro online, em alguma plataforma ou rede social, para a partilha do caminho percorrido (é também
possível realizar todos os dias da novena numa plataforma online).
2. As diversas famílias poderão enviar fotos para a paróquia, de modo a
possibilitar um compartilhamento amplo nas redes sociais. Dessa forma,
nos veremos mutuamente e estaremos rezando a Novena em comunhão.
3. A Novena, realizada no núcleo familiar ou de forma comunitária, é
uma ocasião de aprofundamento da espiritualidade própria do Advento
e do Natal, tempos preciosos para nós cristãos.
Se for possível organizar grupos:
1. O primeiro passo a ser observado pela comunidade e pela paróquia é
escolher bem as pessoas que irão animar a Novena. Na hora de formar
os grupos, muitas vezes, surgem novos animadores. Nenhuma família
pode deixar de ser convidada.
2. Ser animador ou animadora da Novena é exercer um ministério na
Igreja. É uma vocação. Somos chamados por Jesus e enviados por ele
para esta missão.
3. A paróquia ou a comunidade poderá programar um ou mais encontros
dos animadores da Novena, em novembro. Os encontros serão importantes para: refletir sobre o conteúdo da Novena, rezar, escolher os melhores cânticos, os símbolos, etc., de acordo com a sua realidade.
4. Verificar, nesse encontro, se todos possuem o livrinho da Novena e
combinar como e onde será o encerramento dos encontros.
8
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5. Marcar um dia para o envio dos animadores da Novena, se possível,
dentro de uma missa ou celebração da comunidade, pois é um trabalho
missionário. O texto para a Celebração do Envio se encontra-se após os
cânticos, na página 78
6. Durante a Novena, ter sempre palavras de acolhimento, especialmente para os que participam pela primeira vez.
Outras observações importantes para as duas situações:
7. Dar lugar de destaque para a Bíblia. A Palavra de Deus já é Jesus que
está nascendo entre nós. Por isso, lembrar os participantes para levar a
Bíblia todos os dias.
8. Durante os encontros, após a proclamação da Palavra, o “Meditar a
Palavra” incentiva o grupo a descobrir as respostas no texto lido. Quase
sempre é preciso lê-lo de novo. É como um saborear da Palavra. Os
compromissos são simples, concretos e ajudam na vivência da Palavra
de Deus meditada.
9. Procure montar um pequeno presépio, compartilhe a foto do seu
presépio com a Arquidiocese de Belo Horizonte pelo email: imprensa@
arquidiocesebh.org.br. A sua foto poderá ser utilizada em nossas próximas publicações ou compartilhada em nossos sites.
10. O encerramento da Novena, se for possível e obedecendo as orientações da Arquidiocese para este período de pandemia, pode ser uma
confraternização de todos os grupos que fizeram a novena. Ir avisando
as pessoas do dia, hora e local do encerramento. A Celebração de Encerramento, seguida da confraternização, poderá ser feita no próprio
grupo da Novena ou em família, se não for possível organizar o encerramento na comunidade ou paróquia.
11. Pensar num gesto concreto do grupo da Novena (Por exemplo: enxoval de bebê, alimentos) para ser recolhido no último dia e ser entregue à comunidade ou levado pelo grupo ao local de doação.
12. Escolher previamente o dirigente e os leitores que vão conduzir
cada encontro da Novena.
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13. Antes de cada encontro, verificar se há algum material que precisa
ser providenciado.
14. Terminada a Novena, reunir os animadores e fazer uma avaliação.
A paróquia poderá encaminhar a avaliação para a Secretaria de Pastoral
da Arquidiocese no email: secpastoral@arquidiocesebh.org.br.
15. A partir da Novena, não deixar de organizar ou reorganizar os grupos
de reflexão bíblica ou círculos bíblicos da sua comunidade. Aproveitamos para indicar o subsídio mensal “Encontros Bíblicos”, feito pela Arquidiocese de Belo Horizonte, que traz momentos em torno da Palavra de
Deus e reflexão sobre o Evangelho dominical.
Que o Menino Jesus abençoe a todos e traga muita paz e alegria para
todas as famílias!

Se a novena for realizada em grupos,
anote abaixo os locais dos encontros.
Local do Encontro

1o encontro:
2o encontro:
3o encontro:
4o encontro:
5o encontro:
6o encontro:
7o encontro:
8o encontro:
9o encontro:
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Orações para todos os dias
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ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Dirigente/Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Dirigente: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso
encontro. Deus amou-nos tanto que nos deu o seu próprio Filho.
Estamos à espera desse amor imenso, pois só ele pode nos salvar.
Que esta Novena do Natal nos coloque em atitude de atenção e
prontidão para acolher o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Todos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser,
permanece em nós! (bis)
(Acende-se a vela ao lado do presépio.)
Dirigente: “E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós!”
(Uma pessoa coloca a Bíblia aberta, num lugar de destaque, ao lado
da vela acesa e do presépio.)
Todos: É Jesus a Palavra de Deus que entre nós veio morar.
Dirigente: É tempo de esperança, pois um menino nos será dado,
ele é Emanuel, Deus conosco..
Todos: Senhor, eis-nos à espera do teu amor.
Canto (a escolha - opções a partir da pág 81)
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ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
Dirigente: Nós te agradecemos, Deus de amor, pela companhia
neste encontro da Novena.
todos: Hoje, nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor!
Dirigente: Senhor, esta casa se tornou hoje o teu presépio. Pedimos
tua bênção para cada membro de nossa família.
(Convidar todos os presentes para que ergam suas mãos em direção
das pessoas presentes.)
Dirigente: Ó Deus de Amor, pelo nascimento de Jesus, teu Filho,
nos conduzes das trevas para a tua Luz. Que tua bênção de paz desça
sobre cada pessoa aqui presente. Que tua presença de Pai e Filho e
Espírito Santo venha sobre nós e nos preencha com tua graça e nos
fortaleça na fé, na esperança e no amor. Amém.
dirigente: Agradecidos, rezemos juntos.
Pai-Nosso...
Ave-Maria...
Bênção Final
Dirigente: O Senhor esteja com vocês:
Todos: Ele está no meio de nós.
Dirigente: Que Deus nos abençoe em seu amor de Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.
Canto final (a escolha - opções a partir da pág 81)
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Advento: caminhar ao
encontro do Senhor que vem!
“Um ramo sairá do tronco de Jessé, um
renovo brotará de suas raízes.” (Is 11,1)
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1o

Encontro
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1º Encontro
Advento: caminhar ao encontro do Senhor que vem!
“Um ramo sairá do tronco de Jessé,
um renovo brotará de suas raízes.” (Is 11,1)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio (sem o menino Jesus) e ao lado colocar fotos das pessoas da família que acolhe a
Novena.
C - Acolher os participantes, colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: Uma vez mais nos preparamos para o Natal. O termo Advento deriva da palavra “vinda”, em latim adventus. Pode ser traduzido por “presença”, “chegada”, “vinda”. Os cristãos adotaram a palavra
Advento para exprimir sua relação com Cristo: Jesus é o Rei, entrado nesta pobre “província” denominada de “Terra” para todos visitar.
Queriam dizer: Deus está aqui, não se retirou do mundo, não nos
deixou sós. Mesmo que não possamos vê-lo e tocá-lo, como acontece com as realidades sensíveis, ele está aqui e vem nos visitar de
várias maneiras.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
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4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: O profeta Isaías anuncia que do tronco de Jessé, pai de
Davi, virá o Messias. Num tempo de crise e de ameaças contra o
povo, Isaías anuncia a vinda de um rei-Messias que irá provocar
uma mudança radical e descreve como será sua atuação.
Todos: “Eis que vem o Senhor sem demora! Seja bendito o seu
nome para sempre!”
• Canto de Aclamação
• Leitura de Is 11,1-9
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Quais os dons do Espírito que pousarão sobre esse Menino?
B - Quais outras características desse Menino destacadas pelo
profeta?
C - O Messias fará justiça em prol dos pequenos. Será que nós estamos alinhados com ele?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: Celebrar o Advento é voltar o olhar e o coração para um
Deus que gosta de visitar a humanidade. Um Deus que está sempre
vindo ao encontro de todos nós: “Deus que é, que veio e que vem”.
Viver o Advento é se alimentar da esperança de profetas como Isaías. Viver o Advento é sempre retornar às raízes mais íntimas da fé e
do amor, às raízes de Deus em nós, entrelaçadas em nossa história
humana.
Todos: Confiemos no Senhor, ele vem e não demora!
Leitor 3: Isaías é profeta do Advento. Ele anuncia, em meio à crise
enfrentada pelo povo, que o Messias virá e assumirá o projeto de
Deus: a justiça e a felicidade do povo. Ele deverá reinar em prol dos
17
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fracos e pequenos desse mundo.
Todos: Vem, ó Deus, vem nos ajudar!
Leitor 4: Nós, cristãos, reconhecemos que Jesus é o Messias, o Cristo. Nele se cumpre o que o profeta anunciou. Jesus é o fruto bendito
do Espírito de Deus que germina e dá vida nova às raízes feridas da
humanidade. Do germe da fé, virá o Salvador.
Todos: Na fragilidade do ramo, a grandeza do tronco e a força
das raízes de Deus.
Leitor 5: Os cristãos são, no mundo, sinal desse “rebento de Jessé”.
Nossa conversão deve continuar sempre. Somos chamados a ser
sinal desse Menino que conta com nossa ajuda para fazer com que
o deserto das injustiças, da ganância, do poder e do ódio se transforme num oásis de alegria, de justiça, de sabedoria, de amor e de paz.
Todos: O ramo da vida brotará do ventre de Maria e fará o mundo
sorrir!
7. Rezar por um Natal de esperança
Leitor 1: Querido Jesus, queremos fazer dessa Novena um tempo de
fraternidade e comunhão. Dá-nos coragem para nos deixar tocar e
sermos tocados pela tua Palavra.
Todos: Renova em nós, Senhor, a esperança!
Leitor 2: Senhor Jesus, em quem vemos realizada a profecia de Isaías, dá-nos a graça de ver, neste mundo, a paz da justiça estendida,
sobretudo, aos mais pobres e excluídos.
Todos: Renova em nós, Senhor, a esperança!
Leitor 3: Querido Jesus, queremos ser neste mundo sinais do Reino
de Deus. Dá-nos o teu Espírito de sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor de Deus.
Todos: Renova em nós, Senhor, a esperança!
18
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Leitor 4: Senhor Jesus, queremos viver com alegria o Advento. Neste
tempo tão incerto e inseguro, renova em nós a esperança.
Todos: Renova em nós, Senhor, a esperança!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: A realidade cotidiana (casa, trabalho, estudo, comunidade, relacionamentos...) é onde somos chamados a viver o Advento.
Ao longo desses dias, procure fazer com que a esperança chegue às
pessoas. Anuncie boas notícias.
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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Estai atentos, vigiai!
“Vigiai, portanto, porque não sabeis em
que dia virá o vosso Senhor.” (Mt 24,42)

20

Novena de Natal 2020 | ouvir e proclamar a palavra

2o

Encontro
21

“Hoje, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!” (Lc 2,11)

2º Encontro
Estai atentos, vigiai!
“Vigiai, portanto, porque não sabeis
em que dia virá o vosso Senhor.” (Mt 24,42)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta, num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio (sem o menino Jesus) e ao lado colocar fotos das pessoas da família que acolhe a
Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: A Novena é uma caminhada que, vivida em comunidade,
em união e com espírito de partilha, nos ajuda a viver o Natal em
família de uma forma mais profunda. Hoje, veremos o pedido de Jesus para ficarmos atentos, para vigiarmos. A atitude de vigilância que
este Advento nos propõe é a de alerta para descobrir o “Cristo que
vem” em nossa vida e nas situações atuais.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: O evangelho, falando da vinda do Filho do Homem, cita Noé
22
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como exemplo de pessoa atenta e os seus amigos como pessoas distraídas, interessadas em se divertir. Noé estava atento ao que
Deus lhe pediu. Por isso, construiu uma enorme arca, salvou a sua
família e os animais. É preciso estar alerta e preparado, porque o
Filho do Homem chegará no momento mais inesperado.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Mt 24,37‑39,42
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Por que Noé é apresentado como pessoa sempre atenta e vigilante?
B - Você está atento aos sinais da presença de Deus em sua vida?
C - Como ajudar os cristãos a viverem mais atentos à presença de
Deus na vida?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: Vigiar é muito mais do que saber o que está se passando à
nossa volta. Para os escoteiros, vigiar é estar “sempre alerta!”, porque
pode haver um bem a fazer. O Advento é um tempo bonito, cheio
de símbolos e pode nos tornar mais atentos à vida. É bem possível
que a atenção seja um dos bens mais preciosos de que estamos
precisando. Vivemos de opiniões, de verdades parciais e provisórias,
de paixões, de aparências e modismos como se a vida fosse só isso.
Parece, às vezes, que não habitamos em nós mesmos.
Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais!
Leitor 3: Vivemos marcados por um contexto de “dispersão”, seduzidos por estímulos e apelos vindos de fora, cativados pelas mídias,
pelas inovações rápidas, pelas ofertas alucinantes... E então, nós
23
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nos esvaziamos, perdemos nossa interioridade e, muitas vezes, nos
desumanizamos. A pessoa “dispersa”, sem um horizonte de sentido
que a atraia, apega-se às coisas, foge de si mesma, adota os critérios
dos outros, tem medo de encontrar-se. Viver disperso é deixar que
Deus passe sem que o percebamos.
Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais!
Leitor 4: Esta Novena quer nos ajudar a apurar os sentidos, aprender a ver melhor, a sentir melhor, a escutar melhor. Faz falta sentir
mais intimamente, pensar com mais profundidade, reparar os detalhes, ver o que está além da superfície. Viver é estar atento à vida, a
nós mesmos, aos demais. Viver é estar atento às ocasiões únicas, às
oportunidades que não voltam. Viver é estar com os olhos abertos
para contemplar, é estar com os ouvidos atentos para escutar.
Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais!
Leitor 5: Vivamos um tempo de vigilância, sintamos o desafio de estar atentos, alertas, para ver melhor, sentir melhor, escutar melhor o
que Deus revela em nós e por meio de outros sinais, ao nosso redor.
Estar alertas, vigilantes, faz-nos perceber o que é essencial e não
podemos perder tempo. O Senhor vem! Fiquemos atentos para perceber sua chegada na brisa suave de nosso cotidiano.
Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais!
7. Rezar por um Natal de vigilância
Leitor 1: Senhor Deus, ajuda-nos a aprender a “vigiar” e, assim, a redescobrir, reinventar, reencontrar a vida que está adormecida e dispersa.
Todos: Senhor, ajuda-nos a viver atentos e vigilantes!
Leitor 2: Senhor Deus, que o tempo de “pandemia”, de “distanciamento social”, onde fomos confrontados com o valor da vida humana, continue a nos ensinar que é indispensável colocar “ordem” por

24

Novena de Natal 2020 | ouvir e proclamar a palavra

dentro, reinventar-se a cada dia, a cada passo e a estar em “estado
permanente de vigilância”.
Todos: Senhor, ajuda-nos a viver atentos e vigilantes!
Leitor 3: Senhor Deus, vivemos muitas vezes distraídos e dispersos,
seduzidos por inúmeras propostas de felicidade e perdemos a oportunidade de muitos encontros e de saborear a vida. Ajuda-nos, socorre-nos de nós mesmos, não nos deixe perder a vida que passa.
Todos: Senhor, ajuda-nos a viver atentos e vigilantes
Leitor 4: Senhor Deus, faz-nos viver atentos no cuidado com a vida
dos nossos irmãos que mais sofrem e vivem marcados por uma sociedade injusta e com a vida do planeta Terra, nossa casa comum,
tão degradado.
Todos: Senhor, ajuda-nos a viver atentos e vigilantes
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: Em que dimensões da vida você sente a força desagregadora da “dispersão”?
- “Vida atenta” é vida com largos horizontes: o que você vislumbra no
seu horizonte pessoal e familiar?
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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Eis-me aqui!
“Alegra-te, cheia de graça!
O Senhor está contigo!” (Lc 1,28).
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3º Encontro
Eis-me aqui!
“Alegra-te, cheia de graça! O Senhor está contigo!” (Lc 1,28)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio (sem o menino Jesus) e ao lado colocar fotos das pessoas da família que acolhe a
Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: O Advento é tempo do “sim”. Hoje fazemos memória de
Maria, aquela que com um “sim” mudou a história. Maria é uma presença cheia de significados: a mãe que espera, a mulher que acolhe
a Palavra, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda, a mulher de fé
que silencia e medita. Nela, todos nos vemos; nela, nos inspiramos.
Isso porque também nós precisamos acolher, arriscar, servir e deixar
que a boa notícia seja semente que se enraíza na terra de nossa
interioridade.
Todos: Maria, mãe de Jesus, ensina-nos a dizer SIM.

28

Novena de Natal 2020 | ouvir e proclamar a palavra

4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: Deus, aquele que é a Vida e por quem foram feitas todas as
coisas, pede o consentimento da virgem de Nazaré para assumir a
vida humana no seu seio virginal. Maria é a mulher que respondeu
“sim” sem impor condições a Deus. Só faltava o “sim” de Maria para
que o Salvador entrasse na nossa história.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Lc 1,26-38
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Qual é a proposta de Deus feita pelo anjo?
B - Como é que Maria reage? O que ela decide?
C - Para nós, o que significa o “sim” de Maria?
D - O que nos impede de, à semelhança de Maria, pronunciar o
“sim” sem condições, sem “só ... se …”?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: Para revelar e realizar a encarnação do seu Filho, Deus escolhe, como forma de entrada na nossa história, uma jovenzinha
de Nazaré, uma mulher simples com um nome comum, totalmente desconhecida e insignificante aos olhos dos grandes do mundo,
como tantas Marias do nosso povo. Verdadeiramente, os caminhos
de Deus não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são
os nossos pensamentos (cf. Is 55,8).
Todos: Eis-me aqui, Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra!
Leitor 3: O amor com o qual Deus nos ama é, ao mesmo tempo, um
amor voltado à humanidade inteira e um amor que se dirige a cada
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um em particular, pois foi Deus que nos concedeu o dom de existir.
Podemos dizer que cada um de nós é amado e buscado como se
fosse único no mundo. E este amor, no entanto, nos invade para nos
atravessar e chegar até os outros. “Cheios de graça”, assim como
Maria.
Todos: Eis-me aqui, Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra!
Leitor 4: Este evangelho que lemos não fala apenas de algo que se
passou há dois mil anos, mas refere-se também ao que nos acontece hoje: Jesus vem ao mundo e a cada um de nós sem cessar, e
vem de novo, sempre. A anunciação acontece com todos nós, a todo
momento, em todos os lugares e etapas da vida. É preciso atenção
para reconhecer os mensageiros de Deus, fazer nossas perguntas,
procurar as respostas.
Todos: Eis-me aqui, Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra!
Leitor 5: O Papa Francisco nos lembra que o ‘Eis-me’ de Maria é a expressão-chave da vida, pois marca a passagem de uma vida centrada em si e nas próprias necessidades para uma vida impelida para
Deus. E diz mais: “‘Eis-me’ é estar disponível para o Senhor, é a cura
para o egoísmo, o antídoto para uma vida insatisfeita, a que falta
sempre alguma coisa. ‘Eis-me’ é o remédio contra o envelhecimento
do pecado, é a terapia para permanecer jovem interiormente. ‘Eisme’ é acreditar que Deus conta mais do que o meu eu. É escolher
apostar no Senhor, dóceis às suas surpresas. Por isso, dizer-lhe ‘eisme’ é o maior louvor que podemos oferecer-lhe” (Papa Francisco –
Meditação do Angelus - 8.12.2018).
Todos: Eis-me aqui, Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra!
7. Rezar por um Natal do “sim”
Leitor 1: Maria, mãe de Jesus e nossa, ensina-nos a viver confiando
em Deus em tudo e por tudo
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Todos: Nossa Senhora, mãe dos aflitos, ensina-nos a confiar em
Deus!
Leitor 2: Maria, senhora do “sim”, ajuda-nos a perceber os sinais da
presença de Deus em nossa vida e a dizer “sim” ao seu chamado de
amor, mesmo em meio a dúvidas e incertezas.
Todos: Maria de toda a vida, Maria de todas as horas, ensina-nos
a dizer “sim” a Deus.
Leitor 3: Maria de toda casa e de todos os caminhos, Maria de todo
amor, ensina-nos a abrir o coração para acolher teu Filho Jesus que
vem no Natal.
Todos: Maria, nossa Senhora! Mãe do Menino Jesus, roga por nós!
Leitor 4: Maria, mãe das dores, roga a Deus pelos que choram, pelos
que sofrem, pelos que passam fome, pelos que estão desempregados, pelos doentes, pelas famílias que perderam pessoas queridas
na pandemia.
Todos: Nossa Senhora, Mãe de Jesus! Nossa Senhora de todos
nós, roga por nós!
Ave-Maria....
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: Maria fala nos evangelhos e suas palavras são definitivas:
“faça-se”, “eles não têm mais vinho”, “fazei o que ele vos disser” e,
sobretudo, o “Magnificat”, que é um hino de liberdade, de justiça e
de louvor. Aprendamos com Maria a proferir palavras carregadas de
vida e de verdade e a começar o dia dizendo a Deus: “Eis-me aqui”,
“Faça-se”.
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13

31

Maria e Isabel: as surpresas
de um encontro!
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito
é o fruto do teu ventre!” (Lc 1,42)
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4º Encontro
Maria e Isabel: as surpresas de um encontro!
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito
é o fruto do teu ventre!” (Lc 1,42)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio (sem o menino Jesus) e ao lado colocar fotos das pessoas da família que acolhe a
Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: O Advento nos devolve à beleza do pequeno, à humildade do cotidiano, à simplicidade dos encontros. No mistério da visitação, uma simples saudação, experiência de acolhida, desencadeia
uma torrente de comunicação entre duas mulheres grávidas que se
enchem de júbilo, bendizem e se alegram juntas, enquanto a vida
cresce em suas entranhas. Em Maria que visita Isabel, Deus visita o
seu povo pelo Messias que há de nascer.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
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4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: Maria, logo que recebeu o anúncio da sua gravidez, por um
impulso interior causado pelas palavras do anjo, coloca-se a caminho, apressadamente, em direção à montanha da Judeia. O mensageiro de Deus, ao revelar-lhe sua maternidade, revelou também a
fecundidade do ventre de sua prima Isabel.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Lc 1,39-45
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Como agem Maria e Isabel?
B - Qual o papel do Espírito Santo neste texto?
C - Por que Maria é chamada de bem-aventurada?
D - O que essa gravidez tem a ver com nossas esperanças?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: O evangelista Lucas nos apresenta uma visita inesperada:
a visita daquela que se sente impulsionada a sair de si mesma para
se colocar a serviço daquela que está necessitada de ajuda. O que
motivou Maria? A caridade para com a idosa Isabel, o desejo de comunicar a boa notícia, o evangelho anunciado pelo anjo. Havia, também, o desejo de ouvir a prima, enquanto mulher na qual Deus fez
maravilhas.
Todos: Maria é a mulher da caridade, do serviço, uma mulher
missionária.
Leitor 3: Isabel e Maria apoiam-se reciprocamente, no momento
que estão vivendo, na situação que atravessam; reconhecem-se e
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se confirmam; estabelecem um vínculo entre elas, aceitam-se mutuamente; não se julgam em função do que a sociedade considera
correto ou incorreto; compreendem o que significa para cada uma
delas que algo novo está crescendo em seu interior. Ambas deviam
sentir não só alegria no abraço, mas também a comoção e as dúvidas: “o que vai acontecer?”, “como vamos ajeitar as coisas?”.
Todos: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre.” (Lc 1,42)
Leitor 4: Isabel, repleta de Espírito Santo, torna-se capaz de interpretar a dança do seu bebê no ventre e confessa que o filho de Maria
é o Cristo Senhor. Ainda que consciente do que Deus realizou no seu
ventre estéril, sabe compreender esta diferença: Maria é a arca da
aliança, o lugar da presença de Deus no mundo, do Deus feito carne.
Todos: Isabel e Maria são mulheres capazes de fé na Palavra do
Senhor.
Leitor 5: É tempo de agradecer os encontros que nutrem nossa vida.
É preciso trazer ao coração as pessoas significativas que nos fizeram
provar o sabor do amor em nós e seus efeitos. Neste Advento, vamos
recolher agradecidamente os pequenos gestos de amor, de carinho,
de escuta, de confiança, de paciência que as pessoas que amamos
tiveram para conosco, sobretudo, em tempos de isolamento social.
Todos: O Senhor fez em nós maravilhas!
7. Rezar por um Natal de encontro
Leitor 1: Senhor Deus, ajuda-nos a cultivar a cultura do encontro, da
amizade e da fraternidade.
Todos: Senhor, faz da nossa vida e do nosso coração lugar de encontro!
Leitor 2: Deus de bondade e mansidão, faz de nós, a exemplo de
Maria, missionários da boa notícia, que teu Filho Jesus veio anunciar.
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Todos: Senhor, faz da nossa vida e do nosso coração lugar de encontro!
Leitor 3: Senhor Deus, dá-nos coragem para sermos disponíveis a
ajudar os que vivem na solidão, no abandono, na falta de sentido
para a vida e necessitam de uma palavra acolhedora.
Todos: Senhor, faz da nossa vida e do nosso coração lugar de encontro!
Leitor 4: Deus misericordioso e bom, a miséria e a fome do nosso
povo aumentam! Ajuda-nos, como comunidade cristã, a nos comprometer sempre mais com a Rede de Solidariedade de nossa Arquidiocese, que alivia a fome e o sofrimento dos mais pobres e excluídos.
Todos: Senhor, faz da nossa vida e do nosso coração lugar de encontro!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: Muitas vezes, precisamos de encontrar primeiro aquilo
que há de bom e de maravilhoso de Deus em nós, para conseguirmos reconhecê-lo verdadeiramente nos outros e no mundo que nos
rodeia. Façamos um minuto de silêncio, ao longo dos dias, para dar
graças por tanto bem que Deus faz nas nossas vidas e pela forma
como Deus se faz presente todos os dias, na vida de cada membro
da nossa família.
- Procure conhecer a Rede de Articulação da Solidariedade (Reartisol) de nossa Arquidiocese, que tem como objetivo a promoção humana e a recuperação da dignidade dos mais fragilizados
da sociedade. Entre em contato pelo fone: 3423-2187 / 3422-6122 www.arquidiocesebh.org.br
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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José: homem do sonho
e da confiança em Deus!
“Tu lhe porás o nome de Jesus.”
(Mt 1,21)
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5º Encontro
José: homem do sonho e da confiança em Deus!
“Tu lhe porás o nome de Jesus.” (Mt 1,21)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio (sem o Menino Jesus) e ao lado colocar fotos das pessoas da família que acolhe a
Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: É tempo do Advento do sonho de José. É tempo do sonho
de Deus, gerado no coração do homem e da história... O nome de
José está profundamente ligado ao mistério de Jesus. Se o anjo é
um sinal de que Deus se faz presente na vida de uma pessoa para
lhe comunicar algum de seus projetos, Deus mesmo se fez presente
a José, por meio de seu anjo. Este anjo anuncia que Jesus é o Deus
conosco que vem para salvar seu povo.
Todos: Vem, Senhor, vem nos salvar!
4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: Segundo o Evangelho de Mateus, José é a pessoa a quem
primeiro é revelado o mistério que sua esposa guardava em seu
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ventre. Jesus é filho de Davi pois José é descendente dele, mas é
Filho de Deus, por obra do Espírito em Maria. Jesus é presente de
Deus para toda a humanidade.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Mt 1,18-24
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Há alguma relação entre o anúncio de Isaías e o sonho de José?
B - O que significa dizer que Jesus é filho de Davi?
C - José acreditou na palavra do anjo e confiou. Você consegue
sentir uma total confiança em Deus, capaz de transformar a sua
vida?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: José está perplexo. Ele confia em Maria, mas não encontra
explicação para a situação que estão vivendo. Decide dispensar Maria em segredo, para não a prejudicar. José sofre, vive sua dor, sua
dúvida, sua escuridão. Em sonho, um anjo do Senhor explica a José
o que tinha acontecido. Assim como falou a Maria, Deus também diz
a José: “Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa”.
Todos: São José, ajuda-nos, tu que sabes como caminhar na escuridão.
Leitor 3: Não podemos entender a presença de José em função de
si mesmo, mas a serviço de Jesus e de seu mistério. Saber estar
em função de outro não é fácil, mas é um dos modos mais belos
de amar. O silêncio de José não tem nada de ingênuo. É o silêncio
daquele que escuta atentamente para assim poder servir melhor.
Todos: São José, ajuda-nos, tu que sabes como se escuta a voz de
41

“Hoje, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!” (Lc 2,11)

Deus, tu que sabes como se vai em frente em silêncio.
Leitor 4: Também nós, algumas vezes, nos encontramos em momentos de obscuridade, marcados por dúvidas e crises, pensando
em fugir. É normal que nos encontremos com nossos medos e preocupações, nossas feridas e tristezas, nossa mediocridade e incoerência. Mas, Deus quer atuar em nós e por meio de nós. Ele sempre
conta conosco para uma missão.
Todos: São José, inspira-nos a coragem quando não compreendemos muitas coisas, quando temos muitos problemas e tantas
angústias.
Leitor 5: Deus espera de nós confiança total, mesmo que, muitas
vezes, não compreendamos e nem saibamos o “por quê e o como”.
O que importa é deixar-nos conduzir por aquele que abre um horizonte de sentido e de surpresas. Aprendamos com José a sonhar. No
seu sonho, ele não vê imagens, apenas escuta palavras. É um sonho
de palavras. É o mesmo que é concedido a cada um de nós, que
temos o Evangelho que nos habita com o seu sonho de um novo
Céu e nova Terra.
Todos: São José, ajuda-nos a sonhar o sonho de Deus, um mundo
novo de paz e de justiça.
7. Rezar por um Natal de sonhos
Leitor 1: São José, homem do silêncio, ensina-nos a viver a escuta
atenta da Palavra do Senhor, mesmo em meio a dúvidas e sofrimentos.
Todos: São José, roga a Deus por nós!
Leitor 2: São José, homem dos sonhos, inspira-nos a sonhar, no meio
das noites escuras deste mundo, às vezes tão dolorosas e frias. Inspira-nos a sonhar o sonho do teu filho Jesus: o Reino de Deus.
Todos: São José, roga a Deus por nós!
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Leitor 3: São José, homem do cuidado, ajuda-nos a cuidar das nossas famílias, a protegê-las dos Herodes deste mundo, dos ventos e
tempestades que possam vir.
Todos: São José, roga a Deus por nós!
Leitor 4: São José, homem da coragem, ajuda-nos a estar atentos
aos sinais da presença de Deus no meio de nós e a viver com confiança.
Todos: São José, roga a Deus por nós!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: O que está lhe preocupando? Escuta dentro de você a
voz que diz: “Não tema, mas confie”.
- Quais são seus sonhos?
- Aproxima-se o Natal. É tempo de visitar um familiar ou amigo doente, telefonar a algum conhecido que vive mais só, procurar estar disponível para ajudar quem mais precisa, partilhar o que temos
com quem não tem sequer o essencial.

9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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João Batista: uma voz que
clama no deserto.
“Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas.” (Lc 3,4b)
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6º Encontro
João Batista: uma voz que clama no deserto.
“Preparai o caminho do Senhor, endireitai
as suas veredas.” (Lc 3,4b)
1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio (sem o Menino Jesus) e ao lado colocar fotos das pessoas da família que acolhe a
Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: Neste tempo de preparação para o Natal, entra em cena,
hoje, um personagem provocador: seu nome é João. Um homem
que rompe com os esquemas estabelecidos e cuja missão se dá
no deserto, bem longe dos templos e da religião oficial. É o início
de uma bela notícia: Deus chegará por outros caminhos, totalmente
diferentes dos caminhos com que nos acostumamos.
Todos: Preparai o caminho do Senhor!
4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: A Palavra de Deus é dirigida a João no deserto. Palavra frágil e imensa, que é como um sair de si, um erguer-se sobre a lógica
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do poder, um desviar-se dos caminhos habituais, longe das grandes
capitais e dos reis, um perder-se no deserto. É o Deus que escolhe
os pequenos e a quem basta um só homem que se deixe inflamar
pela sua Palavra.
Todos: Há uma voz que clama no deserto!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Lc 3,1-6
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - A quem a Palavra de Deus se dirige?
B - João é a voz profética que aponta os caminhos de Deus... E nós?
Como anda nossa voz profética? Não estamos, talvez, acomodados?
C -Tento identificar as pessoas que me falam de Deus e do seu
amor?
D - Olhe para o deserto de seu coração: que gritos encontra nele?
Há alguma coisa que tira a sua paz? Há alguma coisa que grita mais
alto do que a esperança ou o amor de Deus?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: Deus se comunica conosco por mensageiros, pessoas que
nos falam dele, que nos dão bons conselhos, que nos mostram o
caminho que devemos seguir, tal como João Batista apontava para
Jesus. Mais do que um grito, os gestos de João querem dar voz à
promessa que Deus quer semear nos nossos desertos, como a esperança de um novo jardim. No deserto dos nossos fracassos, no
vazio das nossas sedes, na terra árida das nossas frustrações, Deus
quer brotar como água nova de vida.
Todos: Queremos proclamar tua Palavra, Senhor!
47

“Hoje, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!” (Lc 2,11)

Leitor 3: A voz do profeta descreve uma paisagem áspera e difícil,
que tem os traços duros: os montes intransponíveis são os muros
que dividem as cidades, as casas e as oliveiras. As veredas escarpadas são as trincheiras escavadas para se esconder do alvo, para
melhor matar, para se isolar por medo... A nossa geografia interior é
também, por vezes, um mapa de feridas nunca curadas, de abandonos sofridos ou infligidos. O profeta vê mais além, vê caminhos que
correm direitos, montes abatidos e veredas aplanadas para a viagem
nunca terminada da pessoa a seu próprio coração e, sobretudo, da
viagem de Deus rumo ao coração humano.
Todos: Queremos proclamar tua Palavra, Senhor!
Leitor 4: Deus quer endireitar os nossos caminhos tortuosos e redirecionar os nossos passos falsos. Ele quer lavrar os nossos desejos,
levando-nos a praticar o que é bom e belo. É tempo de arrependerse, não ficar parado, mas deixar-se encontrar pela força revigorante
do silêncio que faz do deserto um jardim florido. Não sejamos indiferentes ao grito de João, nem insensíveis ao apelo de Deus. Deixemos
que o Espírito nos conduza de novo ao jardim do paraíso, porque o
Reino dos Céus está perto.
Todos: Queremos proclamar tua Palavra, Senhor!
Leitor 5: O profeta assegura: “E todos verão a salvação que vem de
Deus”. Deus vem e não se deterá diante de veredas e montes, nem
diante do nosso tortuoso coração. Chegará a cada pessoa, depositará a sua Palavra em cada uma. Tudo o que é humano encontra eco
no coração de Deus!
Deus está cada vez mais próximo, próximo como um abraço. E perfuma de vida a vida.
Todos: Queremos proclamar tua Palavra, Senhor!
7. Rezar por um Natal que abra novos caminhos
Leitor 1: Querido Deus, ajuda-nos a ser voz profética que procla48
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ma a mudança, a conversão, a abertura à novidade do Menino que
está chegando.
Todos: Senhor, mostra-nos teus caminhos!
Leitor 2: Querido Deus, dá-nos coragem para que todo dia possamos escutar a nossa própria voz interior e a tua voz que ecoa no mais
profundo do nosso coração. Ajuda-nos a abrir caminhos para que os
homens e mulheres de nosso tempo possam te encontrar.
Todos: Senhor, mostra-nos teus caminhos!
Leitor 3: Querido Deus, dá-nos sabedoria para construirmos caminhos mais planos de acolhida, solidariedade e partilha. Ajuda-nos
a encontrar caminhos onde foram construídos muros e valas, impedindo o acesso das multidões de excluídos e perseguidos deste
mundo a uma vida digna.
Todos: Senhor, mostra-nos teus caminhos!
Leitor 4: Querido Deus, dá-nos a tua luz, para que o nosso olhar seja
capaz de te descobrir nos acontecimentos diários. Ajuda-nos a sermos agradecidos pelas pessoas que encontram a tua alegria profunda nas suas vidas, pelos que lutam pela paz e pela preservação
da natureza.
Todos: Senhor, mostra-nos teus caminhos!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: Peça a Deus que lhe ajude a ouvir e não perder nunca
a capacidade de comover-se diante das vozes daqueles que estão
privados do mais necessário e das vozes daqueles que são vítimas
de intolerância e preconceito. Procure conhecer a ação evangelizadora de nossa Arquidiocese nas Vilas e Favelas e veja como pode
ajudar (www.arquidiocesebh.org.br/social).
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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7º Encontro
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz!
“Hoje, na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador,
que é o Cristo Senhor!” (Lc 2,11)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio com a imagem do
Menino Jesus e ao lado colocar fotos das pessoas da família que
acolhe a Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: O anúncio do nascimento de Jesus e a resposta a este
anúncio acontecem na noite, na pobreza, na fragilidade. Alguém, na
noite profunda, nasce para nós. Na noite da terra, apareceu uma luz,
que é Cristo Jesus. Manifestou-se a graça de Deus.
Todos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser,
permanece em nós!
4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: Maria e José viajam a Belém, cidade de Davi, ancestral de
José, para o recenseamento imposto pelo império. A criança nasce
52
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num abrigo fora do lugar de hospedagem, que já está cheio. A salvação nasce lá onde menos se espera. Hoje, Deus nos faz pôr os pés
na terra crua e entrar num estábulo de animais onde, numa noite
escura, ele nasceu.
Todos: Vem, Senhor Jesus!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Lc 2,1-14
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Imagine a dificuldade de Maria e José para encontrarem lugar
para a criança nascer.
B - Quem são os primeiros a testemunhar o nascimento de Jesus?
Como terão reagido ao ver o bebê na manjedoura?
C - Contemple o Menino no presépio. Que sentimentos ele desperta em você?
D - O que significa esta luz que se manifestou na escuridão?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: Na noite irrompe a luz; no silêncio, ressoam o canto e o
louvor. O Menino de Belém nos é doado simplesmente como Luz
na noite, como canto de louvor que interrompe o silêncio, como paz
que nasce da experiência de sentir-se amado. O Senhor vem, em
meio à noite de nossa existência, em meio à noite do mundo. Na
presença do Menino de Belém, tudo é iluminado. Os anjos anunciam
a paz e a salvação a todos, começando pelos últimos, os simples,
primeiros destinatários da boa notícia.
Todos: Uma luz brilhou sobre nós: nasceu nosso Rei e Senhor!
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Leitor 3: Naquela noite, a atitude de velar mantém os pastores em
estado de atenção: vigilantes, eles conservam seus olhos bem abertos. “E, nas noites da nossa vida, Deus também nos diz: ‘Não temais’
(Lc 2,10). Coragem, não percais a confiança nem a esperança; não
penseis que amar seja tempo perdido! Nesta noite, o amor venceu
o medo, manifestou-se uma nova esperança; a luz gentil de Deus
venceu as trevas da arrogância humana. Humanidade, Deus te
ama e, por ti, fez-se homem; já não estás sozinha” (Papa Francisco,
25.12.2019).
Todos: Não temais! Eu vos anuncio uma grande alegria!
Leitor 4: No nosso mundo, há muitas trevas (intolerâncias, violências, preconceitos, miséria, exclusão, destruição da natureza...) mas,
no meio delas, permanece acesa uma luz de esperança. No primeiro
Natal, a luz brilhou no meio das trevas daquela época: o Império Romano, a crueldade de Herodes, a indiferença dos que não acolheram Maria e José. Os pastores, sim, captaram esta luz. Também nós,
hoje, podemos ver esta luz, basta fixar o olhar no Menino e deixar-se
envolver pela sua ternura.
Todos: Os confins de toda terra contemplaram a salvação do
nosso Deus!
Leitor 5: Natal é Jesus no meio de nós, Deus-conosco, Deus Menino
que nos acompanha sempre. O Natal nos lembra que Jesus deuse gratuitamente a nós. Deixemo-nos ser amados por ele. Sejamos
agradecidos, confiantes, cheios de esperança, porque a Luz do Natal vence as trevas. Sejamos testemunhas dessa Luz de Jesus no
meio do mundo, espalhando amor, cuidando e protegendo a vida
humana e toda a criação de Deus.
Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz a todos
por ele amados!
7. Rezar por um Natal de luz
Leitor 1: Querido Jesus, toma-nos sobre teus ombros de Bom Pastor
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porque, amados por ti, podemos ser testemunhas da tua paz, neste
mundo tão marcado pelo ódio, pelas guerras e pela violência.
Todos: Deus da Luz, ilumina nossos passos na construção de um
mundo mais humano!
Leitor 2: Querido Jesus, é difícil superar o consumismo! Ajuda-nos a
viver uma vida mais leve e simples, na gratuidade e no despojamento.
Todos: Deus da Luz, ilumina nossos passos na construção de um
mundo mais humano!
Leitor 3: Querido Jesus, atualmente também há milhares de pessoas que não encontram lugar para viver com dignidade, moradores de rua, desempregados... Ajuda-nos, como comunidade cristã, a
construir a solidariedade e buscar caminhos para políticas públicas
de inclusão.
Todos: Deus da Luz, ilumina nossos passos na construção de um
mundo mais humano!
Leitor 4: Querido Jesus, temos fome da tua beleza, da tua ternura.
Ajuda-nos, neste Natal, a chegar até a Belém do coração e lá te encontrar, porque é lá que nos esperas.
Todos: Deus da Luz, ilumina nossos passos na construção de um
mundo mais humano!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente: - Arrume o seu melhor presente para o Menino Deus: “uma
cesta natalina”, repleta de sensibilidade, tolerância, compreensão,
alegria, acolhida, proximidade, generosidade, silêncio, solidariedade...
- Procure ver quais são as necessidades da sua comunidade para
organizar as cestas de Natal para as pessoas que mais precisam.
Colabore.
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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Os magos caminham em
busca da verdadeira Luz!
“Vimos sua estrela no oriente
e viemos adorá-lo.” (Mt 2,2)
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8º Encontro
Os magos caminham em busca da verdadeira Luz!
“Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo.” (Mt 2,2)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio e ao lado colocar
fotos das pessoas da família que acolhe a Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: Os magos, guiados por uma estrela no céu e pela estrela
de uma grande esperança, abrem caminhos e peregrinam em busca
da verdadeira Luz. Eles nos lembram que a vida cristã é um caminho
rumo ao Senhor e não a nós mesmos. A meta do caminho deles e
nosso é adorar o Menino Deus.
Todos: Os magos vieram adorar o Senhor!
4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: Guiados por uma estrela, os magos se colocam a caminho.
Quando chegam a Jerusalém, ninguém sabe de nada e encontram
o medo nos olhos das pessoas, incluindo Herodes. Novamente a estrela os guia até o Rei Menino. O que os olhos dos magos veem ao
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entrar na gruta é a fragilidade e a impotência de um recém-nascido.
Vieram adorá-lo.
Todos: Vimos te adorar, ó Senhor!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Mt 2,1-12
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - Quem são os personagens que aparecem no texto?
B - Por que Herodes ficou preocupado com a história da estrela,
contada pelos magos?
C - Por que os magos deixaram suas terras e se puseram a caminho?
D- Você caminha para onde? O que lhe impede de caminhar?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: A estrela conduziu os magos até ao menino Rei Messias, a
Belém, onde encontraram o que procuravam. Certamente não esperavam ver o que estava diante dos seus olhos: não um palácio,
não uma corte real em festa, não a pompa digna do nascimento de
um príncipe, mas simplesmente uma criança e seus pais. Convertidos, mudados na sua mente e no seu coração, reconhecem o Menino, a realeza poderosa e universal na fragilidade humana. Então, os
magos compreendem e chegam, não por acaso, à fé. Mateus anota
que regressam ao seu país por outro caminho, isto é, com um outro
modo de pensar e de viver.
Todos: Caminhamos para Deus, queremos buscar e encontrar
Deus!
Leitor 3: Para encontrar Jesus, é necessário sair da própria “terra” e ir
ao seu encontro. A busca é o que nos move a caminhar. Para chegar
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ao encontro de Deus é preciso atravessar, como os magos, desertos
escaldantes e noites escuras, vencer obstáculos, não ficar preso ao
passado, olhar em frente. Para encontrar Jesus é preciso mudar o
modo de pensar e a forma de viver!
Todos: Quem é movido por uma esperança tem força para caminhar!
Leitor 4: Herodes adorava a si mesmo e, por isso, queria se livrar do
Menino. Quando não adoramos a Deus, somos levados a adorar a
nós mesmos. A vida do cristão, sem adorar o Senhor, pode se transformar numa forma de louvar a si mesmo, suas habilidades e qualidades. É um risco servir-se de Deus ao invés de servir a Deus. Muitas
vezes colocamos o Evangelho a serviço dos nossos interesses. Se
soubermos ajoelhar diante de Jesus, venceremos a tentação de nos
prendermos aos nossos interesses.
Todos: Os magos vão ao encontro do Senhor não para receber,
mas para dar!
Leitor 5: O papa Francisco nos lembra que: “Adorar é um gesto de
amor que muda a vida. É fazer como os magos: levar ao Senhor o
ouro, para lhe dizer que nada é mais precioso do que ele; oferecerlhe o incenso, para lhe dizer que só com ele se eleva para o alto a
nossa vida; apresentar-lhe a mirra – com ela se ungiam os corpos feridos e dilacerados – como promessa a Jesus de que socorreremos
o próximo marginalizado e sofredor, porque nele está o Senhor...”
(Papa Francisco 6.01.2020).
Todos: Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo!
7. Rezar por um Natal em adoração
Leitor 1: Ó Deus de ternura, queremos te adorar, nos transformar
com seu amor e iluminar as nossas trevas de egoísmo, vaidades,
mentiras, corrupção, ódio, intransigências...
Todos: Senhor, faz-nos peregrinos em busca da tua Luz!
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Leitor 2: Ó Deus de misericórdia, queremos te adorar. Dá-nos força e
coragem para viver os desertos dessa vida, cheios de poeira de cansaços, Herodes, angústias e sofrimentos.
Todos: Senhor, faz-nos peregrinos em busca da tua Luz!
Leitor 3: Ó Deus da Luz, queremos te adorar. Ajuda-nos a distinguir
o que é realmente essencial e rejeitar o que não deve ser adorado: o
deus dinheiro, o deus consumo, o deus sucesso.
Todos: Senhor, faz-nos peregrinos em busca da tua Luz!
Leitor 4: Ó Deus de todos os caminhos, queremos te adorar. Ajudanos a te reconhecer nos estrangeiros, nos refugiados, naqueles que
tiveram que abandonar seus países e vivem em situação de pobreza
e miséria.
Todos: Senhor, faz-nos peregrinos em busca da tua Luz!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente:
- Em sua aparente simplicidade, o relato dos magos nos apresenta
perguntas decisivas: diante de quem nos ajoelhamos? Como cristãos, adoramos o Menino de Belém? Colocamos a seus pés nossas
riquezas? Estamos dispostos a escutar seu chamado para entrar na
lógica do reinado de Deus e sua justiça? O que importa é pôr-se a
caminho nas pegadas dos magos...
- O Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da
nossa Arquidiocese tem ajudado aos refugiados que moram em BH.
Verifique aquilo de que mais precisam. Entre em contato pelos telefones: (31) 3422-4430 e 3212-4577 (www.arquidiocesebh.org.br/social) e
veja o melhor modo de colaborar.
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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apresentá-lo ao Senhor.” (Lc 2,21)
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9º Encontro
Os meus olhos viram a tua salvação!
“Levaram o Menino a Jerusalém
para apresentá-lo ao Senhor.” (Lc 2,21)

1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta num lugar de destaque, no momento
indicado na oração inicial. A Palavra de Deus já é Jesus que está
nascendo entre nós.
B - Montar, se possível, um pequeno presépio e ao lado colocar
fotos das pessoas da família que acolhe a Novena.
C - Acolher os participantes colocando todos à vontade.
2. Oração Inicial (comum a todos os dias): página 12
3. Introduzir a Palavra de Deus
Dirigente: A apresentação de Jesus no Templo entra no conjunto do
mistério do Natal. No Templo, ele é apresentado ao povo da Aliança,
personificado por Simeão e Ana, dois personagens que nos causam
surpresa. Simeão e Ana, com idade bastante avançada, esperavam
ver o Salvador e, finalmente, reconhecem naquela criança pobre o
Salvador do mundo. Viveram uma vida inteira alimentada pela esperança.
Todos: Jesus é nossa esperança!
4. Ouvir a Palavra de Deus
Leitor 1: O Menino Jesus é ofertado a Deus, no Templo. Simeão ben64
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diz a Deus, cantando um hino de paz, de luz e de alegria. O pai e a
mãe do Menino são tomados de espanto e testemunham um mistério glorioso e tremendo. Há, também, a profetiza Ana que, diante da
criança, explode em louvores a Deus.
Todos: Jesus é nosso Salvador!
• Canto de Aclamação
• Leitura de Lc 2,21-38
5. Meditar a Palavra de Deus
Dirigente:
a - No Templo, contemple o menino Jesus nos braços de Maria,
enquanto José carrega uma gaiolinha miserável, contendo dois
pombinhos... O que eles fazem?
B - O que fazem e dizem Simeão e Ana, ao verem o Menino?
C - E eu? Tenho olhos para ver, no cotidiano, a manifestação do
Senhor? Meus olhos veem a salvação?
D - O que tenho anunciado?
6. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 2: O relato da apresentação de Jesus no Templo tem a marca do cotidiano, da simplicidade e dos olhares contemplativos, que
sabem ver além da aparência. Simeão e Ana tiveram o privilégio
de contemplar o Salvador, porque souberam esperar e permanecer
fiéis. Porque souberam contemplar, viram o Messias esperado, na
vulnerabilidade de uma criança. Podemos imaginar os rostos irradiantes e os olhos cheios de luz destes dois anciãos diante do Menino, que lhes abre o futuro e alarga os seus sonhos!
Todos: Felizes os que sabem esperar no Senhor!
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Leitor 3: Simeão é o ancião que recebeu a promessa de não morrer sem ver o Messias. E, hoje, o vemos com o Menino Jesus em
seus braços. Ele sente sua vida realizada, reconhece o sentido de
tudo o que viveu e, agora, pode soltar-se e abandonar-se em paz.
A promessa foi realizada: “viu o Senhor”. Simeão não tem nada e, ao
mesmo tempo, tem tudo: tem a promessa que alimentou sua vida
de esperança até o final; tem os braços calorosos para acolher Deus
neles e embalá-lo e tem a alegria e o prazer de uma velhice feliz, de
uma vida realizada e plena.
Todos: Felizes os que encontram o Senhor!
Leitor 4: Ana é uma presença muito discreta no Templo. Porém, está
atenta a tudo o que ali acontece. Ela não faz ruído, passa longas horas em silêncio. Sua vida não tem maior relevância social e religiosa.
Mas, tudo muda ao ver Simeão com o Menino nos braços, chamando-o de Salvador, de Luz e de Cheio de Glória. A partir daí, seu ser se
revigora, seus olhos se enchem de luz, dá graças a Deus e sua boca
anuncia que o Menino é a salvação que todos esperavam. Ana, por
sua vez, proclama sua fé no Senhor.
Todos: Felizes os que anunciam a salvação que vem do Senhor!
Leitor 5: Simeão e Ana são idosos e nos mostram que o importante é
adotar uma postura aberta e positiva em cada etapa da vida, sobretudo, na velhice e nunca perder a esperança. Somos, muitas vezes,
devorados pelo imediatismo e pela rapidez, com dificuldade para
acolher os processos de longa duração, como nas relações humanas. A amizade, o amor, a vida em família e em comunidade necessitam de tempo e processos lentos de crescimento. Com Simeão e
Ana, aprendamos a arte de esperar!
Todos: Felizes os aprendizes da esperança!
7. Rezar por um Natal de novos olhares
Leitor 1: Querido Deus, dá-nos a capacidade de encantamento e
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pureza no olhar para captar a simplicidade e ver o cotidiano como
lugar de salvação, mesmo nas situações difíceis.
Todos: Senhor, que nossos olhos possam ver a salvação!
Leitor 2: Querido Deus, dá-nos a capacidade de confiar na tua Palavra
e, como Simeão, todos os dias bendizer a vida nova nos outros.
Todos: Senhor, que nossos olhos possam ver a salvação!
Leitor 3: Querido Deus, em nossa sociedade os idosos são desprezados e descartados. Ajuda-nos, como famílias e comunidades cristãs, a valorizar e cuidar dos idosos.
Todos: Senhor, que nossos olhos possam ver a salvação!
Leitor 4: Querido Deus, nossa vida é regida pelo tempo e pela pressa. Ajuda-nos a encontrar um novo estilo de vida, com tempo para
viver mais devagar, desfrutando cada experiência e cada encontro.
Todos: Senhor, que nossos olhos possam ver a salvação!
Preces espontâneas...
8. Comprometer-se com a Palavra de Deus
Dirigente:
- Neste final de ano, é tempo de louvar a Deus pelos dias, sobretudo
os mais difíceis, como os vividos na pandemia. Descubra, agradecido, as pegadas amorosas de Deus nos meses passados.
- Procure saber se sua paróquia possui a Pastoral da Pessoa Idosa e verifique os trabalhos dessa Pastoral na Arquidiocese: (31)
3422-4430. Veja como ajudar também a Casa Santa Zita, instituição da Arquidiocese que ampara mulheres idosas: (31) 3319-6111.
(www.arquidiocesebh.org.br/social)
Para a celebração final: preparar galhinhos verdes para serem colocados ao lado do presépio.
9. Oração Final (comum a todos os dias): página 13
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Natal: boa notícia de Deus
para a humanidade!
“E a Palavra se fez carne e
veio morar entre nós.” (Jo 1,14)
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Encerramento da Novena em
Comunidade ou em Família
Celebração da Palavra
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Encerramento da Novena em Comunidade
Celebração da Palavra
Natal: boa notícia de Deus para a humanidade!
“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós.” (Jo 1,14)
1. PreparaR o ambiente
a - Respeitando as orientações da Arquidiocese e das autoridades
sanitárias aos desafios impostos pela pandemia, organize, onde for
possível, um encontro presencial de grupos da Novena para esta
celebração final. Não sendo possível dessa forma, o último encontro pode ser feito em família.
B - É possível também usar a criatividade e utilizar plataformas para
encontros online de grupos (ou de famílias) que fizeram a Novena.
C - Ao lado do presépio, deverá ser colocada a Palavra de Deus e
uma vela bem bonita.
D - Preparar galhinhos verdes para serem colocados ao lado do
presépio, no momento das preces.
E - Esta celebração, sendo possível, pode ser adaptada dentro da
celebração eucarística, preservando a liturgia do dia com suas leituras próprias.
2. Um menino nos foi dado
Dirigente: A Novena nos fez trilhar o caminho da espiritualidade do
Advento e do Natal. Foi um tempo de travessia... Fomos desafiados
a vigiar, a ter atitude de prontidão, porque o Senhor vem inesperadamente ao nosso encontro. Também fomos convidados a rever
nosso estilo de vida, nosso jeito de ser cristão. Viemos hoje, adorar
o Menino Deus e proclamar que ele é o Salvador do mundo.
Canto: Senhor vem salvar teu povo - pág 82
(Durante o canto, a Palavra de Deus e uma vela acesa são colocadas ao
lado do presépio. Organizar, onde for possível, uma procissão de entrada.).
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Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz.
Todos: E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós.
3. Proclamar a Palavra de Deus
• Aclamação ao Evangelho: Envia tua Palavra - pág 88
• Leitura de Jo 1,1-5.14
Canto: Noite Feliz - pág 83
(Durante o canto, a imagem do Menino Jesus é colocada no presépio.)
Dirigente: O que significou o caminho proposto por essa Novena?
(Abrir espaço para partilha das experiências vividas, destacando o
que foi mais significativo durante a Novena.)

4. Aprofundar a Palavra de Deus
Leitor 4 - Ainda que Jesus nascesse mil vezes em Belém, a mim de
nada serve se não nasce em mim”, dizia o místico cristão Angelus
Silesius. É preciso que Jesus nasça dentro de cada um de nós, ainda
mais neste tempo em que o Natal costuma ser trocado pela voracidade do consumismo e pelo Papai Noel. Para nós, cristãos, o Natal é
a vinda de Deus no meio de nós, num pobre e frágil bebê de Belém.
O grande mistério da fé cristã é este: Deus feito homem. Deus entre
nós!
Todos: Deus tornou-se carne de nossa carne, Emanuel: Deus
conosco.
Leitor 5: Celebrar o Natal não é celebrar um acontecimento lá do
passado, é, ao contrário, dizer: hoje é Natal para nós, aqui, agora.
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Nossas esperanças se refazem na força frágil de um recém-nascido!
É Natal! Um choro humano se faz ouvir: um Menino vem à luz. Deus
nasce, como nasceu, há mais de dois mil anos, naquilo que a condição humana tem de mais frágil, pequeno e pobre.
Todos: Hoje, nasceu para nós um Salvador, o Cristo Senhor.
Leitor 6: Jesus é a grande boa notícia de Deus para a humanidade. Ele vem ao mundo para devolver a esperança e a confiança
em Deus. Ser cristão significa ser “outro Cristo” no meio do mundo.
Nossa missão é anunciar a paz, a alegria, a esperança que Jesus
comunicou com sua vida. Como comunidade cristã nossa tarefa é
dar testemunho de que todos somos irmãos, ser boa notícia para
todos, sobretudo, os mais pobres.
Todos: A luz brilhou nas trevas! Nas trevas desse mundo, nasceu
Jesus.
5. Rezar por um Natal de humanidade nova
(Após cada prece, coloca-se no presépio um galhinho verde, representando os sonhos, desejos para o novo ano que vem.)
Leitor 1 - Senhor Jesus, sonhamos com um mundo onde não haja
intolerância, preconceitos e ódio. Ajuda-nos a ser testemunhas e
construtores da tua paz.
Todos: Vem, Senhor, vem nos ajudar a criar um mundo novo.
Leitor 2 - Senhor Jesus, queremos um mundo que respeite o meio
ambiente, que proteja as florestas, que coloque a vida acima do lucro e da exploração. Ajuda-nos a defender o planeta, nossa casa comum e criação de Deus.
Todos: Vem, Senhor, vem nos ajudar a criar um mundo novo.
Leitor 3 - Senhor Jesus, sonhamos um mundo onde não haja pessoas descartadas pelo sistema econômico e onde haja mais partilha
e solidariedade. Ajuda-nos! Queremos ser sinais do Reino de Deus,
construindo a cada dia a alegria e a fraternidade, começando por
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nossas comunidades cristãs.
Todos: Vem, Senhor, vem nos ajudar a criar um mundo novo.
Preces espontâneas...
Pai-Nosso.
6. Bênção Final
Dirigente: O Senhor esteja conosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.
Dirigente: Que Deus nos abençoe em seu amor de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
7. Votos de Feliz Natal
8. Canto final: (a escolha - opções a partir da pág 81)
9. Confraternização
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Natal: um novo nascimento!
“Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o
em faixas e deitou-o numa manjedoura!”
(Lc 2,7)
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NOITE DE NATAL EM FAMÍLIA
Sugestão de Celebração
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NOITE DE NATAL EM FAMÍLIA
Sugestão de Celebração

Natal: um novo nascimento!
“Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e
deitou-o numa manjedoura!” (Lc 2,7)
1. PreparaR o ambiente
a - Colocar a Bíblia aberta em um lugar de destaque, com uma vela,
fotos das pessoas da família, também dos que estão ausentes.
B - Montar o presépio num lugar central para que todos possam ver.
C - Acolher a todos com carinho.
2. acolhida
Canto: Senhor, vem salvar teu povo - pág 82
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
Todos: Amém!
Dirigente: “Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor!” (Acende-se a vela.)
Todos: Um Menino nos foi dado. Ele é o Deus conosco: Jesus
Cristo, nosso Senhor!
3. Proclamar a Palavra de Deus
Canto: Senhor, que a tua palavra - pág 88
Leitura do Evangelho de Lc 2,1-14
Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus e, na terra, paz a todos por ele amados!
(Depois da leitura, a vela acesa vai passando de mão em mão e,
espontaneamente, vamos agradecendo a Deus pelas coisas boas
acontecidas, as luzes que foram se acendendo na nossa vida, na
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família e na comunidade, ao longo do ano.)
Canto: Eterno é seu amor - pág 90
4. Rezar por um Natal de vida nova
Leitor 1: Querido Jesus, quando perdermos as esperanças, quando nos faltarem forças para continuar, dá-nos coragem para viver
cada dia como se fosse o primeiro.
Todos: Nasce, ó Jesus, e ensina-nos a nascer!
Leitor 2: Querido Jesus, fonte transbordante de todo amor humano, concede à nossa família a graça de nos tornarmos, um para o
outro, sinal da tua presença e um apelo a amar sem recompensa.
Todos: Nasce, ó Jesus, e ensina-nos a nascer!
Leitor 3: Querido Jesus, quando as preocupações com o dinheiro,
com o trabalho, com as doenças nos fizerem perder a fé e a confiança, lembra-nos que tu nos amas e não nos abandonas e que
nossa vida é “cheia de graça”.
Todos: Nasce, ó Jesus, e ensina-nos a nascer!
Preces espontâneas...
Pai-Nosso.
5. Bênção Final
Dirigente: Ó Deus da vida, tu nos fazes pessoas novas em teu
amor. Ajuda-nos a viver, na nossa família e em todos os lugares, a
compaixão, a ternura, a fraternidade e a solidariedade. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém..
Todos: Ó Deus de amor e bondade, que nos dás a alegria da
vida, faz-nos crescer sempre em teu amor e nos abençoa: Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém!
6. Gesto de paz e de Feliz Natal.
7. Canto final: Noite Feliz - pág 83
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BÊNÇÃO DE ENVIO DOS ANIMADORES DA NOVENA
Preparação
a - Respeitando as orientações da Arquidiocese e das autoridades
sanitárias aos desafios impostos pela pandemia, realize-se, onde for
possível, o envio das pessoas que irão animar e coordenar a Novena
nas famílias, grupos e outros. Este envio também poderá ser feito por
meio de plataformas online.
B - Leia-se o texto de Jr 1,4-10, após a Profissão de Fé ou antes da
Bênção Final da Missa ou da Celebração da Palavra, caso o envio seja
feito em outro momento.
C - Quem conduz (padre ou ministro da Palavra) convida os animadores da Novena de Natal para se colocarem à frente da comunidade
reunida. O diálogo pode ser feito acompanhado do gesto de levantar
a mão direita.
Presidente: Nossa comunidade (paróquia) irá realizar, nos próximos dias, a Novena de Natal. Para isso, precisamos de homens e
mulheres dispostos a serem animadores da Novena. Vocês aceitam
essa missão?
Animadores: “Sim! Envia-me!”
Presidente: Durante os dias da Novena de Natal, as famílias se encontrarão. Precisamos de pessoas cheias de amor para levar a Palavra
de Deus às famílias e a todos os participantes. Vocês querem ser proclamadores da Palavra de Deus?
Animadores: “Sim! Envia-me!”
ORAÇÃO DO ENVIO
Presidente: (Convida a comunidade presente a erguer as mãos em
direção aos animadores da Novena de Natal e acompanhar, assim,
até o final da oração.)
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Ó Deus Pai, estes teus filhos e filhas ouviram o teu chamado, e aqui
estão dizendo SIM, como Maria e o próprio Jesus. Manda-lhes o
teu Espírito Santo, infunde neles a tua alegria e dá-lhes entusiasmo
e perseverança. Que esta Novena do Natal prepare os corações
de todas as pessoas e famílias de nossa comunidade (paróquia),
para acolher a Palavra de Deus e, assim, celebrarmos este Natal
de Jesus, como verdadeiro Natal de paz e amor! Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Canto: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu
amor: eis-me aqui, Senhor!
Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador.
Da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou!
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cantos
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CaNTos PARA A Novena DE NATAL
1. Senhor, vem salvar Teu Povo
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.
2. Contigo o deserto é 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!

2. DAS ALTURAS ORVALHEM OS CÉUS
1. Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste. / Deste
povo que escolheste, / Sua sorte melhoraste, / perdoaste seus
pecados, / Tua ira acalmaste.
Das alturas orvalhem os céus / e as nuvens que chovam a
justiça. / Que a terra se abra ao amor. / E germine o Deus
Salvador. (bis)
2. Escutemos tuas palavras: / é de paz que vai falar. / Paz ao
povo, a seus fiéis, / a quem dele se achegar. / Está perto a
salvação, / alegria vai voltar!

3. ANUNCIAÇÃO
1. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, / Tu vens
chegando pra brincar no meu quintal, / No teu cavalo, peito nu,
cabelo ao vento / E o sol quarando nossas roupas no varal.
Tu vens, tu vens... / e eu já escuto os teus sinais (Bis).
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2. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, / Eu não duvido, já
escuto os teus sinais: / Que tu virias numa manhã de domingo,
/ Eu te anuncio nos sinos das catedrais.

4. DA CEPA BROTOU A RAMA
Da cepa brotou a rama, / da rama brotou a flor, / da flor
nasceu Maria, / de Maria, o Salvador.
1. O Espírito 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 incrível, verdadeiro, / coisa que nunca se
viu: / morar lobo com cordeiro! / A comer do mesmo pasto, / tigre,
boi, burro e leão, / por um menino guiados, / se confraternizarão.
3. Um menino, uma criança, / com as feras a brincar, / e
nenhum mal, nenhum dano / mais na Terra se fará. / Da
ciência do Senhor / cheio o mundo estará, / como o sol inunda
a terra / e as águas enchem o mar.

5. NOITE FELIZ
1. Noite feliz! Noite feliz! / O Senhor, Deus de amor /
pobrezinho nasceu em Belém, / eis na lapa Jesus, nosso bem.
/ Dorme em paz, ó Jesus! (bis)
2. Noite feliz! Noite feliz! / Ó Jesus, Deus da luz! / Quão afável
é teu coração, / que quiseste nascer nosso irmão / e a nós
todos salvar! (bis)
3. Noite feliz! Noite feliz! / Eis que no ar, vêm cantar / aos
pastores os anjos do céu, / anunciando a chegada de Deus, /
de Jesus Salvador! (bis)
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6. VINDE, CRISTÃOS
1. Vinde, cristãos, vinde à porfia, / hinos cantemos de louvor, /
hinos de paz e de alegria, / que os anjos cantam ao Senhor.
Glória a Deus nas alturas. (bis)
2. Foi nesta noite venturosa, / em que nasceu o Salvador, / que
anjos com voz harmoniosa / deram a Deus o seu louvor.
3. Vinde juntar-vos aos pastores, / vinde com eles a Belém. /
Vinde correndo pressurosos! Pois o Senhor enfim nos vem!

7. CRISTÃOS, VINDE TODOS
1. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos. / Oh! Vinde, oh!
Vinde até Belém. / Vede nascido vosso Rei eterno.
Oh! Vinde, adoremos, / oh! Vinde, adoremos, / oh! Vinde,
adoremos 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.
4. Nasceu em pobreza, repousando em palhas, / o nosso afeto
Lhe vamos dar. / Tanto amou-nos! Quem não há de amá-lo?

8. CHEGOU A HORA
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 do teu coração, / vê se o
Natal se tornou conversão / e te ensinou a viver (bis).
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2. Chegou a hora de viver o Cristo / e acreditar que isso 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.

9. HOJE A NOITE É BELA
Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz da vela, felizes a
rezar: / ao soar o sino, sino pequenino / Vai o Deus Menino nos
abençoar.
Bate o sino pequenino, sino de Belém! / Já nasceu o Deus
Menino para o nosso bem. / Paz na Terra pede o sino alegre a
cantar: / abençoe o Deus Menino este nosso lar! (bis)

10. QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança
brilhar, eu vou cantar! / Quando o povo nas ruas sorrir, e a
roseira de novo florir, eu vou cantar! / Quando as cercas caírem
no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar!
/ Quando os muros que cercam os jardins, destruídos, então os
jasmins vão perfumar.
Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. / No
olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo (bis).
2. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação,
eu vou sonhar. / E o decreto que encerra a opressão, assinado
só no coração, vai triunfar. / Quando a voz da verdade se ouvir
e a mentira não mais existir, será enfim / tempo novo de eterna
justiça, sem mais ódio, sem sangue e cobiça, vai ser assim.
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11. MOMENTO NOVO
1. Deus chama a gente pra um momento novo / De caminhar
junto com seu povo; / É hora de transformar o que não dá mais: /
Sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Por isso vem, entra na roda com a gente / também, você é
muito importante. (bis) Vem.
2. Não é possível crer que tudo é fácil. / Há muita força que
produz a morte, / Gerando dor, tristeza e desolação: / É
necessário unir o cordão.
3. A força que hoje faz brotar a vida / Atua em nós pela tua graça:
/ É Deus quem nos convida pra trabalhar, / O amor repartir e as
forças juntar.

12. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
1. Deus chama a gente pra um momento novo / De caminhar
junto com seu povo; / É hora de transformar o que não dá mais: /
Sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Glória a Deus nas alturas (bis).
2. Foi nesta noite venturosa / do nascimento do Senhor / que
anjos em 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!

13. NATAL DE JESUS
É Natal de Jesus, / festa de alegria, / de esperança e luz! (bis).
1. Toda a Terra canta um hino / bendizendo o Salvador, / Que em
Belém se fez Menino, / dando exemplos de amor.
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2. Uma estrela diferente! / toda a Terra iluminou! / foi Jesus que
humanamente, / a nós todos se igualou.
3. Nasceu pobre e sem palácio / este Rei que trouxe o bem! /
Quis apenas ensinar-nos / a mensagem de Belém.
4. Quantos anos se passaram / desde que Jesus nasceu...! / Da
mensagem que ele trouxe / Muito pouco se aprendeu.

14. AMANHECER
1. Vibra uma canção / De esperança e alegria. / Surge no
horizonte / O raiar de um novo dia.
Canta, dança, entra na festa, / Sente a alegria de viver. / Olha
o céu sorrindo, / Vê a beleza deste renascer. / Canta, dança
nesta ciranda, / Sonha de novo sem temer. / Vai à cidade, /
Leva a notícia deste amanhecer.
2. No olhar do povo / Brincam risos de criança. / Mãos se
entrelaçam, / Recriando a confiança.
3. Livre canta o vento / Boa-nova de amizade. / Brilha a paz na
Terra, / Nasce nova humanidade.

15. É COMO A CHUVA QUE LAVA
É como a chuva que lava, / é como fogo que arrasa. / Tua
palavra é assim, / não passa por mim sem deixar um sinal (bis).
Tenho medo de não responder, / de fingir que não escutei. /
Tenho medo de ouvir teu chamado, / virar do outro lado e fingir
que não sei.
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16. SENHOR, QUE A TUA PALAVRA
Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida / queremos
caminhar com retidão na Tua luz
1. No Senhor está toda a graça e salvação, n’Ele encontramos o
amor e o perdão.
2. Não vacilará quem confia no Senhor, Ele nos sustenta, nos
conduz pela mão.
3. O Senhor é bom, é ternura e compaixão, Seu amor nos chama
a viver como irmãos.

17. 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. / 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 a
treva da noite, e todo o mundo alumia! / Olha o teu povo cativo,
tem pena de sua dor, / porque és nossa esperança, és nosso
Deus Salvador.

88

Novena de Natal 2020 | ouvir e proclamar a palavra

18. CÁLIX BENTO
1. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório / onde Deus
fez a morada, oiá, meu Deus, / onde Deus fez a morada, oiá.
2. Onde mora o cálix bento. / onde mora o cálix bento / e a
Hóstia consagrada, oiá, meu Deus, / e a Hóstia consagrada oiá.
3. De Jessé nasceu a vara, / de Jessé nasceu a vara / da vara
nasceu a flor, oiá, meu Deus, / da vara nasceu a flor, oiá.
4. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, / de Maria o
Salvador, oiá, meu Deus, / de Maria o Salvador, oiá.

19. O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS
O Senhor fez em mim maravilhas! Santo é o seu nome! (2x)
1. A minha alma engrandece ao Senhor / E exulta meu espírito
em Deus, meu salvador, / Pôs os olhos na humildade de sua
serva, / Doravante toda a Terra cantará os meus louvores.
2. Seu amor para sempre se estende / Sobre aqueles que o
temem, / Demonstrando o poder de seu braço / Dispersa os
soberbos.
3. Abate os poderosos de seus tronos / E eleva os humildes.
/ Sacia de bens os famintos, / Despede os ricos sem nada.
4. Acolhe Israel, seu servidor / Fiel ao seu amor
E à promessa que fez a nossos pais / Em favor de Abraão e
de seus filhos para sempre. / Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo
Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém!
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20. ETERNO É SEU AMOR
Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor.
Pois Deus é admirável, eterno é seu amor.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
Criou o céu e a Terra: eterno é seu amor.
Criou o sol e a luz, eterno é seu amor.
Fez águas, nuvens, chuvas: eterno é seu amor.
Fez pedras, terras, montes: eterno é seu amor.
Distribuiu a vida, eterno é seu amor.
Na planta, peixe e ave: eterno é seu amor.
E fez à sua imagem, eterno é seu amor.
O homem livre e forte: eterno é seu amor!
Na história que fazemos, eterno é seu amor.
Deus vai à nossa frente: eterno é seu amor.
E quando nós pecamos, eterno é seu amor.
Perdoa e fortalece: eterno é seu amor.

21. Meu Bom José
Olhe o que foi meu bom José
Se apaixonar pela donzela
Dentre todas a mais bela
De toda a sua Galileia.
Casar com Débora ou com Sara
Meu bom José, você podia
E nada disso acontecia
Mas você foi amar Maria.
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Você podia simplesmente
Ser carpinteiro e trabalhar
Sem nunca ter que se exilar
De se esconder com Maria.
Meu bom José, você podia
Ter muitos filhos com Maria
E teu ofício ensinar
Como teu pai sempre fazia.
Por que será, meu bom José
Que este teu pobre teu filho um dia
Andou com estranhas ideias
Que fizeram chorar Maria.
Me lembro às vezes de você,
Meu bom José, meu pobre amigo,
Que desta vida só queria
ser feliz com sua Maria.

22. OS DEVOTOS DO DIVINO
1. Os devotos do Divino vão abrir sua morada.
Pra bandeira do menino, ser bem vinda, ser louvado! Ai, ai.
2. Deus nos salve este devoto, pela esmola em vosso nome!
Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome!
Ai, ai!
3. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que esta mesa
seja farta, que esta casa seja santa! Ai, ai!
4. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o
homem seja livre, que a justiça sobreviva! Ai, ai!
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5. Assim como os três Reis Magos que seguiram a estrela-guia, a
bandeira segue em frente, atrás de melhores dias, ai, ai.
6. No estandarte vai escrito, que ele voltará de novo, e o rei será
Bendito, Ele nascerá do povo! Ai, ai.

23. BANHADOS EM CRISTO
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura: as coisas antigas
já se passaram, somos nascidos de novo!
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)

24. EU TE PEÇO DESTA ÁGUA
Eu te peço desta água que tu tens. É água viva, meu Senhor.
Tenho sede e tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de
onde vens.
Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus.
E Deus contigo faz um só.
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó.
Quero viver eternamente ao lado teu.
És água viva, és vida nova e todo dia me batizas outra vez.
Me fazes renascer me fazes reviver e eu quero água desta
fonte de onde vens.
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25. PROCLAMAR A PALAVRA
1. É Jesus a Palavra de Deus e entre nós veio morar
Quem ouve sua palavra e põe a praticar
Sua casa sobre a rocha construída estará
Um mundo novo, solidário e justo surgirá
Cai a chuva, vem enchente, vento forte a soprar (Mt 7,24-27)
Quem não ouve é imprudente, sua casa não resistirá
Vem, Proclamar a Palavra! Tem muita gente precisando escutar
Vem, insista, todo dia proclama! Oportuna e inoportunamente,
proclama!
2. Proclamar a Palavra de Deus para que o mundo creia
Proclamar a Palavra pra mudar, para transformar
Mudar o mundo, nossa vida, jeito novo da gente viver
Para que sejamos todos um, ensinar, convencer
Vem, Proclama a Palavra com coragem, para salvar!
Proclamar para que todos, a verdade, possam encontrar.
3. Vem, com fé, e proclama! Eu também vou proclamar
Em família, entre amigos, aos vizinhos, em todo lugar
Aos doentes, aos mais pobres, às crianças e a você
No trabalho, na escola, com os jovens e no lazer
Ajuntados por Jesus, alegria é testemunhar
É viver o Evangelho e não ter do que se envergonhar.
4. Um dia Pedro, sem medo, com coragem sua voz levantou
Proclamou a Palavra e a história da salvação contou
Contagiaram-se os corações quando o ouviram falar
Todos juntos, em alta voz, aos apóstolos perguntaram
“E nós, irmãos, o que devemos fazer?”
– Cada um se converter, ser batizado e o dom do Espírito receber!
(2 Tm 4,2) “Proclama a Palavra”
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Queremos ouvir você
Envie um testemunho de sua experiência a partir da
Novena de Natal da Arquidiocese de Belo Horizonte.
Sua opinião e sugestão são muito importantes para nós.
Aproveite o encontro da Novena de Natal e nos envie,
por e-mail ou por meio de nossas redes sociais, uma foto do seu
momento de oração. Ela poderá ser utilizada em nossas próximas
publicações ou compartilhada em nossos sites.

imprensa@arquidiocesebh.org.br
31

3269 3161 / 31 3269 3011 / 31 3269 3129

/Arquidiocese.de.BH

@arquidiocesedebh

/arquidiocesebh
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