
Paz na terra aos homens

Prezados irmãos e irmãs

O tempo do Advento para os cristãos, é um tempo de preparação, de 
alegria e de expectativa. Os fiéis esperam o Nascimento de Jesus Cristo, 
vivem o arrependimento dos seus pecados e promovem a fraternidade e a 
paz.

Seguindo o exemplo do Papa Francisco, que tem rezado e promovido da paz 
no mundo, a Igreja do Brasil está convocando todos os católicos para 
dedicar um ano inteiro à paz. 

A mensagem da paz esteve no centro da vida e do Evangelho de Jesus: já no 
seu nascimento os anjos cantaram: “Glória a Deus no mais alto dos céus e 
na terra, paz aos homens” (Lc 2,14). Ele proclamou “bem-aventurados os 
que promovem a paz” (Mt 5,9) e as suas primeiras palavras aos discípulos, 
após a ressurreição, foram: “A paz esteja convosco” (Jo 20,19).

Amados irmãos e irmãs, tornemo-nos embaixadores, construtores e 
artífices da paz. Peçamos esta graça a Deus, como fez São Francisco: 
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E que o nosso grupo 
seja um testemunho vivo da paz de Deus. 

Assim, estaremos nos preparando de um modo muito bonito para o 
nascimento do Menino Jesus. 

Um Santo Natal a todos e que a paz do Senhor brilhe em seus corações.

Dom Mauro Aparecido dos Santos

Arcebispo de Cascavel e Presidente do Regional Sul 2 



PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“Maria cheia de graça” (Lc 1,28)

O animador sinta-se livre para seguir os cantos sugeridos ou escolher outros. Pode 
deixar de lado alguma parte do livrinho, caso perceba que o encontro ficará muito 
extenso. As dinâmicas têm por objetivo envolver as crianças, os adolescentes e os 
jovens e tornar os encontros mais participativos. No entanto, se o grupo achar 
oportuno, pode-se saltar as dinâmicas. Caso não haja crianças no grupo, 
distribua-se a função delas entre os adultos.

(Material: Bíblia, um toca CD. Preparar algumas crianças que entrarão de outro 
ambiente trazendo uma imagem de Nossa Senhora, no momento da dinâmica. 
Preparar doces ou bombons conforme pede o momento da dinâmica deste encontro). 

CANTO: NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (canto n°. 7 do final do livrinho). 

Animador: Escreveu-nos a Sandra, missionária católica no Haiti, em dezem-
bro de 2013: “Visitando os barracos, encontrei uma criancinha sentada no 
canal de esgoto, depois de uma grande chuva, com fome e frio. Peguei-a e a 
trouxe para nossa casa. Ela teria morrido nessa condição, mas Jesus nos 

1concedeu a graça de encontrá-la e salvá-la. É o Natal que continua!” .

Alguém da casa: O Advento é um tempo forte, que nos torna “fortes” para 
ajudar os outros. É um tempo que nos ajuda a ser vigilantes, prontos no amor 
concreto aos pequenos com os quais nos encontramos pelo caminho. Sejam 
bem-vindos. A nossa casa e nossa família acolhem vocês de braços abertos!

CANTO: Seja bem-vindo, olelê, seja bem-vinda, olalá. Paz e bem pra você 
que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar.

Leitor 1: O ano de 2014 está terminando. Para uns pode parecer que passou 
rápido; para outros que demorou: depende do que aconteceu na vida de 
cada um. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte: “Você viveu bem este 
ano?” (Tempo para conversa). 

Animador: Deus é eterno: continua sempre o mesmo e nos acompanha 
com o seu amor. Queremos retribuir o seu carinho e, por isso, reunimo-nos 
para celebrar juntos o nascimento do Menino Jesus. Iniciemos em nome do 
Pai e do Filho...
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1 Site www.missionebelem.com, diário espiritual de dezembro de 2013, p. 4, acessado em 05 
de julho de 2014.
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Leitor 2: Um toque do carinho de Deus para conosco tem sido o Papa 
Francisco, que nos mandou um presente para todos os dias da novena: o 
Papa nos contará, por meio de mensagens gravadas em áudio, o que ele 
pensa sobre o Natal. 

Animador: Hoje, o Papa nos falará de como Maria é bela e cheia de graça. 
Olhe agora para a capa do livrinho e perceba como é linda essa imagem. 
Cochiche com a pessoa que está a seu lado sobre o que você mais gostou 
nessa imagem de Nossa Senhora (tempo).

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 1 DO CD (n°. 1 do final do livrinho). 
(Se não houver ninguém que toque instrumentos, sugerimos que se coloque a 
música num toca CD e todos acompanham cantando).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: A língua de Zacarias se solta depois de nove meses de silêncio. 
Imaginemos um homem em pé, de braços elevados e abertos, com a 
cabeça erguida, com alegria no rosto, que canta a ação de graças pelo 
menino que está chegando. Também nós louvamos com ele: 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus de Israel!

Leitor 1: Pela firmeza de João Batista. Bendito seja o Senhor Deus de Israel!

Leitor 2: Por Joaquim e Ana, avós de Jesus. Bendito...

Leitor 3: Pela coragem da jovem Maria. Bendito...

Leitor 4: Pelo Menino que nos foi dado. Bendito...

Leitor 1: Pelo Emanuel – Deus conosco. Bendito...

Leitor 2: Pelo povo que Deus visitou e libertou. Bendito...

Leitor 3: Pela misericórdia que nos mostrou. Bendito...

Leitor 4: Por guiar nossos passos no caminho da paz. Bendito...

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Cada vez que proclamamos o 
Evangelho Deus nos fala. Ouçamos a leitura do 
Evangelho de Lucas 1,26-38 (alguém lê).

Leitor 1: O Arcanjo Gabriel aproxima-se de Maria para entregar a ela a mais 
linda notícia vinda do coração bondoso de Deus: Deus vai gerar o seu Filho 
Jesus no ventre de Maria.
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Leitor 2: Antes, porém, de anunciar que ela seria mãe de Jesus, Gabriel 
explica porque Maria foi escolhida: “Ela é cheia de graça”.

Animador: Rezemos juntos uma Ave Maria saboreando cada uma das 
palavras. Ave Maria... 

Leitor 3: O Papa Francisco contagiou o mundo inteiro com a sua simpli-
cidade e humildade. Muitos de seus gestos se parecem com os de Jesus. 

2
Leitor 4: Ouçamos o Papa nos falando sobre Nossa Senhora – FAIXA 7 DO CD .

Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

CANTO: MARIA, MINHA MÃE MARIA (canto n°. 15 – não tem no CD).

MOMENTO DE ORAÇÃO E DINÂMICA

(Dispor para esse momento de pequenas velas. Uma vela normal pode ser cortada 
em pedaços formando várias pequenas velas. Disponibilizar também um pote 
com doces e bombons). 

Leitor 1: Maria é Mãe de Jesus e nossa. Vamos acolher a sua imagem com 
carinho, enquanto ouvimos uma música instrumental (FAIXA 15 DO CD). 
(Tempo para as crianças trazer a imagem de Nossa Senhora. As crianças colocam 
a imagem sobre a mesa. A música pode ser repetida várias vezes até que termine a 
oração – se for o caso, pode-se apagar as luzes do ambiente). 

Leitor 2: Enquanto esperamos a vinda de Jesus, contemplemos Maria, a 
nossa mãe querida e rezemos por todas as mães.

Leitor 3: Será distribuída uma velinha acesa para cada pessoa que já tem 
sua mãe falecida (tempo para distribuição). As outras pessoas que têm sua 
mãe viva, estando a mãe presente ou não, recebem um doce ou bombom 
(distribuição). 

Animador: Começando pelos adultos vamos nos aproximar, um de cada vez, 
da imagem de Nossa Senhora, com a velinha acesa na mão, e dizer: “A luz de 
minha mãe (diz o nome da mãe) brilha junto de Deus e de Nossa Senhora”. Em 
seguida, coloca a velinha perto da imagem de Nossa Senhora (tempo).

Animador: Rezemos também pelas mães jovens, adultas ou idosas que 
Deus mantém entre nós. Um de cada vez nos aproximemos da mesa, ao 
centro, com um doce ou um bombom na mão e digamos: “Obrigado, meu 

2  Angelus Domini, Praça São Pedro – Vaticano, 8 de dezembro de 2013.
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Deus, porque minha mãe (diz o nome da mãe) é um doce!”. Cada pessoa pode 
dizer, se quiser, outras breves palavras (tempo). 

Animador: Vamos concluir este momento rezando uma Salve Rainha.

TESTEMUNHO – NOVENA CELEBRADA POR EMPRESÁRIOS E FUNCIONÁRIOS 

A nossa novena é celebrada não de noite, mas de manhã, antes do expe-
diente comercial. O nosso é um grupo grande, mas todos participam com 
entusiasmo na preparação do encontro, nas leituras e nas dinâmicas. Entre 
os presentes há pessoas não católicas, que dizem se sentir à vontade. Pre-
paramos o Natal com as pessoas com as quais trabalhamos juntos e isso 
ajuda no relacionamento entre nós. A luz que aquece e ilumina o nosso co-
ração irradia-se para os nossos clientes e também para as nossas famílias. 
É costume fazermos, depois da última novena, um jantar festivo. Cada 
funcionário traz a sua família. No último ano éramos umas 50 pessoas e foi 
muito bonito. Já conversamos que para 2014 celebraremos a novena nas 
casas dos funcionários, não só no local do trabalho. Desse modo, os 
familiares serão mais envolvidos. Impressões de alguns participantes: “A 
novena é a maior prova de que somos todos iguais perante Deus”. “Se não 
fosse feita a novena na empresa, eu não teria participado e foi muito bom”. 
“Para mim é uma alegria poder participar da novena e ficar mais perto de 
Deus”. “Gostei de participar, me senti respeitada em minha religião e senti o 
que diz o Salmo 132(133): Como é bom, como é agradável os irmãos 
viverem juntos” (Nair Novak).

GESTO CONCRETO

Leitor 1: As pessoas que amam a Deus são criativas: ouvimos no 
testemunho, que é possível se reunir, para ter a presença de Deus, até 
mesmo numa casa de comércio. Que tal celebrar a novena reunindo todos 
os seus familiares ou quem sabe formar um grupo no local onde você 
trabalha? Não precisa reunir muitas pessoas, pois Jesus garantiu a sua 
presença mesmo onde apenas dois se reúnem em seu nome (Cf. Mt 18,20). 

ORAÇÃO FINAL

Leitor 2: O Natal acontece primeiro em nosso coração, depois em nossa 
família e, por fim, em nossa comunidade. Natal é alegria, é reviver aquele 
momento em que Jesus veio morar entre nós. Esse momento foi a 
anunciação. 
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Lado A: O anjo do Senhor anunciou a Maria.

Lado B: E ela concebeu do Espírito Santo. Todos: Ave Maria, cheia de graça...

Lado A: Eis aqui a Serva do Senhor.

Lado B: Faça-se em mim segundo a tua Palavra. Ave Maria, cheia de graça...

Lado A: E o Verbo se fez carne.

Lado B: E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça...

Oremos. Infunde, Senhor, nós te pedimos, a tua graça em nossas almas, 
para que nós, que, pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da 
encarnação de Jesus Cristo, teu Filho, por sua paixão e morte sejamos con-
duzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto n°. 8 – não tem no CD).

Se o grupo desejar pode cantar algum canto à escolha,                                 
mesmo que não esteja no livrinho.

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
José é homem justo (Cf. Mt 1,19)

(Material: Bíblia, toca CD, velas e vaso de flor. Preparar um ou mais meninos, ou, 
na falta deles, uma pessoa adulta, para entrar vestido de São José, trazendo uma 
imagem de Jesus. Dispor para a dinâmica de algumas pequenas velas. Uma vela 
normal pode ser cortada em pedaços, formando várias pequenas velas. 
Disponibilizar também vários corações de papel).

CANTO: É NATAL DE JESUS – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2 do final do livrinho).

Uma criança: No primeiro encontro da novena contemplamos Maria. Hoje 
falaremos sobre São José.

Outra criança: São José foi escolhido por Deus para ser o protetor de Jesus.

Alguém da casa: Não sabemos quantos anos tinha José quando casou com 
Maria. Não sabemos se era alto, bonito, forte e sorridente. Não sabemos 
como era sua mãe e seu pai, nem mesmo se tinha irmãos. No entanto, 
sabemos que José foi muito especial para Maria e Jesus e quem fala dele é o 
livro mais importante do mundo: a Bíblia. 



Outra pessoa da casa: Queridos amigos de Deus. São José está longe de nós 
quanto ao tempo e lugar, mas próximo de nosso coração. Nós admiramos a 
bondade desse homem e pedimos que ele proteja a nossa casa. 
Invoquemos juntos: São José – Rogai por nós.

Animador: Iniciemos em nome do Pai e do Filho... Que o Deus da paz e do 
amor esteja sempre conosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Leitor 1: Assim como João Batista foi o último dos profetas, porque apontou 
aquele que as profecias anunciaram (Jo 1,29), José foi o último patriarca 
bíblico que recebeu o dom dos “sonhos”. 

Leitor 2: A semelhança com os patriarcas se manifesta, ainda mais, no 
relato da fuga para o Egito, com a qual José refaz a viagem do antigo José, a 
fim de que se cumpra nele e em Jesus, o novo êxodo. 

Todos: Dentre todos os homens Deus escolheu José para cuidar de Jesus.

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE FAIXA 3 DO CD (canto n°. 3).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: O Evangelho de Mateus observa que Jesus está na linha das 
promessas feitas a Davi, pois José é dessa linhagem. José, pai adotivo, 
reconhece Jesus como seu filho e lhe transmite seu nome e todos os 
direitos de um descendente de Davi. 

Leitor 1: O profeta Isaías (11,1-3) anuncia que o Messias virá do tronco de 
Jessé, pai do rei Davi. Acompanhemos o texto, em dois coros:

Lado A: Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Jessé.

Lado B: E, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor.

Lado A: Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor.

Lado B: Espírito de sabedoria e discernimento.

Lado A: Espírito de conselho e fortaleza; de ciência e temor de Deus.

Lado B: No temor do Senhor encontrará seu prazer.

Lado A: Ele não julgará pelas aparências, nem decidirá somente por ouvir dizer.

Lado B: Mas trará justiça para os humildes.

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA (canto n°. 9 – não tem no CD).
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ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Deus vai falar. Ouçamos com 
muita atenção e respeito o Evangelho 
de Mateus 1,18-24 (alguém lê).

Leitor 2: A mensagem do Papa para 
hoje é sobre São José. Acompanhemos 

3
em silêncio – FAIXA 8 DO CD . 

Animador: Vamos partilhar o que 
cada um de nós entendeu e guardou 
no coração sobre a mensagem que 

acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

FATO REAL – PAI, EU TE AMO

(Escolher alguém que tenha facilidade de leitura para ler o texto).

Tocou o celular de João Pedro. Era sua mãe que lhe dizia: “Seu pai acabou de 
falecer!”. João Pedro ficou travado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima 
lhe veio aos olhos, nenhum aperto ao coração. Nada! Por que não sentia 
nada pela morte do seu pai? Avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi. Na 
verdade, não queria ir ao velório e, se estava indo, era apenas para que sua 
mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam. O 
desentendimento tinha acontecido em um dia em que, depois de várias 
discussões, João Pedro havia feito as malas e partido, prometendo nunca 
mais voltar.

Agora casado, com emprego bom, telefonava à mãe no Natal e no 
aniversário dela. Nem perguntava pelo pai. No velório, poucas pessoas e 
poucas flores. João Pedro não derramou uma única lágrima sequer. Era 
como se estivesse diante de um desconhecido. Depois do enterro, ele ficou 
com a mãe até a noite. Beijou-a e prometeu que voltaria trazendo esposa e 
filhos para que ela os conhecesse. Agora, ele poderia voltar à casa da 
família, porque o pai já se tinha ido. Ao sair, a mãe colocou-lhe nas mãos um 
pequeno caderno. “É de seu pai. Eu queria ter entregado para você antes”. 
Guardou o caderno no bolso. Durante a viagem colocou a mão no bolso e, 
curioso, abriu o caderno. Já na primeira página reconheceu as letras do pai: 
“Nasceu hoje o João Pedro. É o meu primeiro filho. Um garotão! Estou 

3  Angelus Domini, Praça São Pedro – Vaticano, 22 de dezembro de 2013.
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quase estourando de alegria”. À medida que folheava, sentia um aperto na 
boca do estômago, uma mistura de dor e vergonha. “Hoje, meu filho foi 
para escola. Quando o vi de uniforme, fiquei emocionado. A vida dele será 
diferente da minha; eu não pude estudar por ter que trabalhar desde 
pequeno. Para meu filho desejo o melhor”. Outra página: “João Pedro me 
pediu uma bicicleta, meu salário não dá, mas ele merece. Fiz um 
empréstimo que espero pagar com horas extras”. João Pedro mordeu os 
lábios. Lembrava-se da insistência feita para ganhar a tal bicicleta. Se os 
amigos tinham uma, por que ele não poderia ter a sua? E quando a recebeu, 
no dia do aniversário, correu mostrar aos amigos. Nem sequer olhou para o 
pai. Ora, o pai vivia se queixando do cansaço, tinha os olhos sempre 
vermelhos. E João Pedro detestava aqueles olhos, sem jamais haver 
suspeitado que eram também por trabalhar até tarde para pagar a 
bicicleta! “Hoje fui obrigado a levantar a voz com meu filho! Esse dia não 
prestou para mim, mas foi preciso chamar sua atenção. João Pedro anda 
em más companhias e, se eu não corrigi-lo, amanhã irá para a cadeia. É 
duro para um pai erguer a voz para um filho, mas é para seu bem”.

João Pedro fechou os olhos e viu toda a cena quando, por causa de uma 
bebedeira, tinha recebido palavras ásperas do pai. Só agora ele entendia o 
coração de seu pai. O pai escrevia de noite, chorava na solidão. Era um ho-
mem sério. Agora João Pedro estava tendo a prova de que, debaixo daquela 
fachada de severidade, havia um coração muito terno e cheio de amor.

A última página, aquela do dia em que ele havia saído de casa: “Deus, o que 
fiz de errado para meu filho me odiar? Que um dia ele possa me 
compreender e perdoar por eu não ser o pai que ele queria”.

João Pedro fechou o caderno. O peito doía. O coração parecia haver cres-
cido tanto e representava que ia escapar pela boca. Nem viu quando o ôni-
bus chegou na rodoviária de sua cidade. Precisava sair para respirar. Agora 
lhe vieram as lágrimas, e, erguendo os olhos para o céu, desabafou: “Meu 
pai, me perdoe. Eu juro que se pudesse escolher de novo, escolheria você 
como meu pai. Obrigado por tanto amor, e me perdoe por ter sido tão cego”.

Animador: Essa história verdadeira ensina muita coisa para nós. Vamos dar 
um abraço em nosso pai, dizendo-lhe: “Pai, eu te amo!”. Se o seu pai não 
estiver presente, abrace algum dos pais que está aqui, mesmo sem lhe dizer 
nada, mas ao chegar em sua casa leia a seu pai essa história e lhe dê um 
forte abraço. Ou, ainda, se o pai estiver longe, faça a ele um telefonema. 
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MOMENTO DE ORAÇÃO E DINÂMICA

(Um ou mais meninos – ou então uma pessoa adulta – vestido de São José, traz 
uma imagem de Jesus. Devem estar preparadas as pequenas velas e os corações 
recortados em papel). 

Leitor 1: Faremos nossa oração da seguinte forma: será distribuída uma 
velinha acesa para cada pessoa que já tem seu pai falecido (tempo para 
distribuição). As outras pessoas que têm seu pai vivo, estando o pai presente 
ou não, recebem um coração de papel (distribuição). 

Animador: Agora, enquanto escutamos uma música (FAIXA 16 DO CD – se for 
o caso pode-se apagar as luzes do ambiente), entram os meninos ou pessoa 
adulta (colocam a imagem de Jesus sobre a mesa). Começando pelos adultos, 
vamos nos aproximar, um de cada vez, da imagem de Jesus, com a velinha 
acesa na mão, e dizer: “A vida de meu pai (diz o nome do pai) brilha junto de 
Deus”. Em seguida, coloca a velinha ao lado da imagem de Jesus (tempo).

Leitor 2: Rezemos também pelos pais jovens, adultos ou idosos que Deus 
mantém entre nós. Vamos nos aproximar da mesa, ao centro, um de cada 
vez, levando o coração que recebemos e dizer: “Obrigado, meu Deus, 
porque meu pai (diz o nome do pai) me transmitiu a vida e me protege!”. 
Cada pessoa pode dizer, se quiser, outras breves palavras (tempo). 

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

TESTEMUNHO – SENTIMOS A PRESENÇA DE DEUS

Os encontros da novena do ano passado foram maravilhosos. Dava para 
perceber a presença forte de Deus no meio de nós. Numa manhã, uma 
mulher que levava duas crianças para a escola, passou cantando: “Deixa a 
luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar!”. Eu não a conheço, mas entendi 
que ela participou da novena em algum grupo daqui de nosso bairro. A 
novena tocou os corações e o espírito natalino nasceu em muitas pessoas. 
As crianças vibraram com as dinâmicas. E os adultos voltaram a ser 
crianças. Todos do nosso grupo gostaram da novena e, mesmo passando de 
uma hora de duração, ninguém viu o tempo passar. Para o ano que vem 
vamos convidar vizinhos que não participam da Igreja (Jucelmo Kalux).

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 11 – não tem no CD).

GESTO CONCRETO

Animador: O Menino Jesus quis precisar de pai e mãe para vir a este mundo 
dois mil anos atrás. Hoje, Ele precisa que você o acolha, que seja para Ele pai 



ou mãe. Então vamos nos organizar para ir ao encontro de pessoas idosas 
ou doentes e rezar o terço do Natal com eles. Assim seremos outra Maria e 
outro José. O terço está nas páginas 41 a 43.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença entre nós e 
porque nos permitiste expressar o amor que temos por nossos pais. Tu, que 
és nosso Eterno Pai, ajuda-nos a te amar de coração inteiro. Por Cristo 
Nosso Senhor. Amém.

Animador: Abençoe-nos, Deus de amor e misericórdia, Pai e Filho... Amém.

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 4 DO CD (canto n°. 4 ou outro à escolha).

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro).
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TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA
Jesus é Deus conosco: o Emanuel (Cf. Is 7,14)

(Material: Bíblia, toca CD, flores. Os jovens ou as crianças trazem as imagens de 
Jesus, Maria e José. Se for possível pode-se fazer um presépio vivente encenando 
os personagens do presépio).

Pessoa da casa: Jesus é da descendência do rei Davi: rebento novo que 
nasce de um tronco seco, o povo de Israel. Deus não queima o tronco seco, 
mas faz brotar dele a vida nova para o mundo inteiro. 

Outra pessoa da casa: Deus doa à humanidade e também para você, que 
veio hoje em nossa casa, a vida dele: aquela força extraordinária que 
transforma a mocinha de Nazaré em Mãe de Deus e o rapaz José em chefe 
da Sagrada Família. 

Animador: Iniciemos em nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado).

CANTO: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD (canto n°. 5 do final do livrinho).

Animador: Deus deixa de lado o seu poder divino e, fazendo-se último 
entre os homens, veste a humildade nascendo numa estrebaria. 

Leitor 1: Nada mais sublime do que o amor que desce do céu, se faz criança 
colocando-se na condição de dependência, própria do ser humano quando 
recém-nascido. 

Todos: Menino Jesus, obrigado por nos amar tanto assim!



Leitor 2: Na sua simplicidade, o Menino de Belém nos ensina o verdadeiro 
sentido de nossa existência: reconhecer a nossa pequenez, ser humilde e 
querer bem a todos.

Todos: Em Jesus, Deus nos ensinou o que é amar. 

Leitor 3: Celebrar o Natal sozinho seria muito triste. Celebrar juntos é muito 
bom. Então, vamos sair de nossos lugares e nos aproximar de uma pessoa 
por vez, olhar nos olhos dela e lhe dizer com alegria: “Jesus nasceu para 
você!” e depois dar um forte abraço (tempo).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Deus se fez menino por que nos ama. Como é gostoso perceber 
que Deus se deixa tocar, se deixa acariciar, se deixa pegar no colo. 

Todos: Jesus nós te amamos! 

Leitor 2: Como é bom, no silêncio da noite, escapar um pouquinho da ilumi-
nação das lâmpadas e, levantando a cabeça, contemplar a imensidão do 
universo. E como é bom deixar-se contagiar pela luz que vem das estrelas. 

Todos: Jesus, tu és a nossa luz! 

Leitor 3: Mas é muito melhor, mesmo na correria do dia-a-dia, viver na 
presença do Deus vivo, que em Jesus quis se fazer nosso amigo.

Todos: Jesus, tu és o nosso melhor amigo! 

CANTO: MINHA LUZ É JESUS (canto n°. 14 – não tem no CD).

Animador: Como é bom dar-se conta de que Deus está conosco: por onde 
passamos, vamos espalhando a luz de Deus e a sua alegria. 

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ 

Leitor 1: Deus nos fala através da Bíblia. 
Ouçamos o profeta Isaías 7,10-15. Isaías, 
muitos séculos antes do Menino Jesus nascer, 
fortalecia a esperança do povo (alguém lê).

Leitor 2: O sinal de Deus se concretizou no 
Menino Jesus. Agora ouviremos as palavras do 
Papa  falando-nos sobre o que é o Natal, sobre 

4como Deus confia em nós e está conosco. Ouçamos – FAIXA 9 DO CD .

12

4  Audiência Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 18 de dezembro de 2013. 
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Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

DINÂMICA: ENTRADA DOS PERSONAGENS DO PRESÉPIO

Leitor 1: Enquanto aqui na terra se formava o presépio vivo de Deus, no céu 
os anjos acompanharam, com muita festa, cada detalhe do plano de Deus 
que se revelava. 

Leitor 2: Enquanto cantamos NOITE FELIZ  (FAIXA 4 DO CD – canto n°. 4), 
acolhamos os personagens do presépio (os jovens ou as crianças trazem ou 
encenam os personagens do presépio). 

Animador: Em atitude de respeito, de maravilha diante do mistério de Deus 
revelado em Belém, vamos nos ajoelhar; quem não puder se ajoelhar pode 
ficar em pé, e fazer um instante de oração em silêncio (breve silêncio – em 
seguida, todos se levantam). 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 2: Daremos as mãos ao redor do presépio simbolizando um abraço 
que todos gostaríamos de dar em Jesus, Maria e José (todos se dão as mãos e 
repetem a oração que o animador fará). 

Animador: Jesus Menino (todos repetem), / nós te amamos de coração. / Tu 
trouxeste o céu para a terra / e nos deste a chance / de morar contigo no 
céu. / Jesus, que a nossa vida / seja para a tua glória.

Leitor 3: Jesus se abaixou para ficar na mesma altura nossa. Quando adulto 
passou pela terra fazendo o bem e acolhendo as pessoas que dele se 
aproximaram. Hoje, nós confiamos a Ele a vida e as nossas preocupações. A 
cada invocação digamos: Menino Jesus, acolhe a nossa oração.

- Por todas as crianças e, em especial, por aquelas que não têm família ou 
passam fome, sede ou frio.

- Para que a nossa família, neste Natal, se torne o berço que acolhe Jesus. 
(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

CANTO (só o refrão): Abençoa, Senhor as famílias. Amém. Abençoa, 
Senhor, a minha também (Bis).

TESTEMUNHO – EU ME SENTI EM FAMÍLIA
Temos um grupo em nosso prédio. Muitas pessoas participam. Todos 
gostam das dinâmicas. Uma senhora viúva, muito querida na cidade, 
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mudou para o nosso condomínio. Ela nunca havia participado de uma 
novena de Natal. Depois da morte de um filho vendeu sua casa e comprou 
um apartamento em nosso prédio. Ela é uma grande violinista, mas há 
tempo não tocava, devido ao momento que estava vivendo. Nós a 
convidamos para a novena. Disse que viria, porém não todos os dias. Mas 
na verdade a cada encontro ela chegava, toda feliz. Foi ficando encantada 
com o grupo e a novena e pediu para dar seu testemunho. Disse que estava 
emocionada, que a novena tinha sido uma oportunidade de conhecer 
vários vizinhos e que havia encontrado uma família. Que a mudança dela 
para aquele condomínio só podia ter sido obra de Deus. Contou que veio no 
primeiro dia para ser gentil e não pretendia continuar, no entanto, foi 
conquistada por todos. No encerramento, quando preparamos uma festa 
linda, ela quis agradecer ao grupo e preparou uma surpresa. Foi pedido que 
todos fechassem os olhos e escutassem. Ela entrou tocando em seu violino 
uma linda canção à Nossa Senhora e depois Noite Feliz, emocionando a 
todos. Foi maravilhoso! (Eveline Mantovani Alvarenga).

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1). 

GESTO CONCRETO

Leitor 1: Fechemos os olhos por um instante. No escuro que 
experimentamos, imaginemos a entrada da gruta de Belém, o silêncio, a 
simplicidade, o rosto de José irrigado pelo luar. José atento e confiante em 
Deus. Maria acariciando, em seu colo, o esperado de todos os povos. Jesus, 
o Deus gigante, enrolado em paninhos, respirando tranquilo e sereno, 
envolvido pelos braços carinhosos de sua mãe. Enquanto você continua 
com os olhos fechados, perguntamos: o que precisaria mudar em sua casa, 
em sua família e em sua vida para você se sintonizar com o jeitinho de Deus 
que se revelou na gruta de Belém? (Breve silêncio).

Leitor 2: Agora abramos os olhos, mas continuemos contemplando a gruta 
de Belém enquanto cantamos. É NATAL DE JESUS – FAIXA 2 DO CD (canto 
n°. 2).

ORAÇÃO FINAL

Animador: Senhor Jesus Cristo, faz entrar nesta casa, com nossa humilde 
visita, a alegria serena, a caridade benfazeja, a saúde duradoura. 
Desapareça daqui toda inveja, ciúme e discórdia. Senhor, manifesta o 



15

poder do teu Santo Nome e abençoa esta casa e seus moradores. Tu que és 
Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do 
Filho...

Se desejarem pode-se cantar algum canto à escolha,                                    
mesmo que não esteja no livrinho.

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro.                                                   
Os pais levam fotos dos filhos).

QUARTO ENCONTRO DA NOVENA
“Vimos sua estrela e viemos adorá-lo” (Mt 2,2)

(Material: Bíblia e toca CD. Montar o presépio, se possível, ou dispor de uma 
imagem de Jesus. Os pais trazem fotos dos filhos para o momento da dinâmica).

CANTO: É NATAL DE JESUS – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2 do final do livrinho).

Alguém da casa: Bem-vindos em nossa casa. Que ela seja para vocês, hoje, 
a gruta de Belém. Vocês são a nossa alegria!

Animador: Na certeza de estarmos na presença de Deus, iniciemos em 
nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado).

Leitor 1: Os sábios do Oriente eram pessoas atentas. Identificaram no céu 
uma estrela diferente e entenderam que ela tinha algo a revelar: o 
nascimento de um rei. Eles se interessaram pelo rei. Ninguém sabe como 
foi que decidiram viajar. Não sabemos qual idade eles tinham. Eram 
casados? Deixaram filhos aguardando o seu retorno? A tradição nos 
fornece apenas seus nomes: Baltazar, Gaspar e Melquior.

Leitor 2: Quem lhes orientou sobre os presentes que deveriam levar ao rei? 
O que ganhariam do rei em troca de tanto esforço? Um rei tão pequenino 
seria capaz de entender a sua visita e os seus presentes? São perguntas 
cujas respostas estão guardadas no coração pulsante de Deus. 

Todos: Eles só queriam homenagear Jesus. 

Leitor 1: A estrela que os conduzia tinha recebido de Deus as instruções 
exatas de como guiá-los. O endereço do rei? Não tinha endereço. O palácio 
do rei? Não tinha sequer uma casa. Então perguntaram em Jerusalém: 
onde está o rei nascido? Ninguém soube informar. 

Todos: Eles, porém, não desistiram.
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Leitor 2: De novo olharam para o céu e viram a estrela como que dizendo “é 
por aqui...”. O que será que falavam entre eles enquanto viajavam? O 
Evangelho conta que se alegraram imensamente ao rever a estrela.

Leitor 3: A luz do alto, em silêncio, dando o melhor de si para brilhar o mais 
que podia, foi baixando e eles se deram de frente com uma estrebaria de 
animais. Que estranho! Quem entra por primeiro?

Todos: Ao pousar os pés na gruta foram envolvidos pela presença do Deus 
Altíssimo.

Leitor 1: Ajoelharam-se com cuidado e solenidade. Momento irrepetível na 
história do universo! O céu está deitadinho ali! Num instante, as dúvidas e o 
cansaço desaparecem. Percebem que o rei é menor e muito maior do que 
imaginavam, pois nenhum coração humano jamais conseguiu pressentir as 
surpresas de Deus. 

Leitor 2: Maria e José gostariam de oferecer a eles alguma coisa. “Não, não 
precisa”. Aqui se tem tudo, mesmo não se tendo quase nada.

Todos: O eterno, o infinito e o onipotente contidos num corpinho tão 
pequeno.

CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 6 DO CD (canto n°. 6).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Assim como os Reis Magos, o profeta Isaías via mais longe do que 
seus contemporâneos: enquanto o povo de Israel se debatia no exílio, ele não 
se cansava de falar da esperança (Cf. Is 40,3-8). Façamos em dois coros.

Lado A: Grita uma voz: Preparai no deserto o caminho do Senhor.

Lado B: Aplainai na solidão a estrada de nosso Deus.

Lado A: Nivelem-se todos os vales.

Lado B: Rebaixem-se as colinas.

Lado A: Endireite-se o que é torto.

Lado B: E alise-se o que é áspero.

Lado A: A glória do Senhor, então, se manifestará. 

Lado B: E a palavra do nosso Deus ficará para sempre.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO – MINHA LUZ É JESUS (n°. 14 – não tem no CD).
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ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Abramos a nossa Bíblia e acompanhemos a 
leitura do Evangelho de Mateus 2,1-12 (alguém lê). 

Leitor 2: O Menino Jesus veio para todos nós. Na sole-
nidade da Epifania deste ano, o Papa Francisco falou 

5
sobre os Reis Magos. Ouçamos – FAIXA 10 DO CD .

Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

DINÂMICA: PAIS AGRADECEM A EXISTÊNCIA DE SEUS FILHOS

(O presépio já deve estar montado sobre a mesa, ao centro ou dispor de uma 
imagem ou estampa de Jesus).

Leitor 1: Precisaria ser inventada uma máquina fotográfica que registrasse 
não só o rosto do pai, mas que guardasse a alegria, o entusiasmo, as batidas 
do coração dele quando, pela primeira vez, vê seu filho recém-nascido.

Leitor 2: Uma máquina que lesse as vibrações da alma da mãe, quando, 
depois da gravidez, abre os braços para receber pela primeira vez seu filho 
ou filha no colo. 

Leitor 3: Podem ter se passado muitos anos, mas ao fechar os olhos é 
sempre possível lembrar e sentir de novo aqueles momentos eternos.

Pais e mães: Senhor Deus, obrigado por nos ter dado o dom de gerar a vida. 

Animador: Hoje os pais vão agradecer a Deus pelos filhos. Enquanto 
escutamos uma música (FAIXA 16 DO CD), uma família por vez, os pais 
juntos ou quem da família estiver presente, começando pelos pais mais 
novos, vão para o centro, chamam seus filhos para bem pertinho deles (na 
ausência dos filhos, os pais levam as fotos) e contam de modo espontâneo 
o que lembram do nascimento dos filhos. 

Depois disso, o casal ou quem da família estiver presente, olhando para o 
presépio ou para a imagem de Jesus, diz o seguinte: “Jesus, não temos ouro 
para te oferecer como fizeram os Reis Magos. Mas te oferecemos o nosso 
maior tesouro, nossos filhos, que valem muito mais do que ouro”. Se 
preferirem, podem trocar essa oração por palavras espontâneas. Colocam 
as fotos dos filhos perto da imagem de Jesus e voltam aos seus lugares. 
Repete-se o mesmo com todos os pais e mães presentes (tempo).

5  Homilia na solenidade da Epifania, Basílica São Pedro – Vaticano, 07 de janeiro de 2014. 
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MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada prece diremos: Senhor Jesus, derrama as tuas bênçãos!

- Sobre nossas famílias. Senhor Jesus...

- Sobre as mães e pais que sofrem por seus filhos. Senhor Jesus... 

- Sobre todos os idosos do mundo. Senhor Jesus...

- Sobre as pessoas que sentem solidão. Senhor Jesus...

- Sobre todas as crianças do mundo. Senhor Jesus...

- Sobre as pessoas que sofrem injustiça. Senhor Jesus... 

- Sobre os que buscam a paz. Senhor Jesus...

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 3 DO CD (canto n°. 3 do final do 
livrinho).

GESTO CONCRETO

Animador: Jesus está chegando e é preciso “preparar o terreno”, para 
acolher a Ele. É comum haver confissões como preparação para o Natal 
nas comunidades e paróquias. Se não tiver sido programada a confissão 
na sua comunidade, prepare-se bem e vá até o padre pedindo que lhe 
atenda em confissão. Para encontrar Deus é preciso “ir”, “sair de si”, 
como fizeram os Reis Magos. 

TESTEMUNHO – TRÊS MISSIONÁRIOS 

A Igreja de vários Estados do Brasil já tem sua missão na África. O Paraná 
enviou os três primeiros missionários no final de setembro deste ano. Eles 
foram para Guiné Bissau, um país da África, entre os mais pobres do 
mundo. O bispo da diocese de lá confiou à Igreja paranaense uma cidade de 
20.000 habitantes, em que somente cerca de 100 pessoas são cristãs. Os 
primeiros missionários não se chamam Baltazar, Gaspar e Melquior, mas 
Pedro, Metódio e Odaril. Os presentes que eles levam para Deus são mais 
que ouro e incenso: eles oferecem a sua vida. 

Em Guiné Bissau, os três irão dar início à Missão Católica, que será 
conduzida anos afora por jovens, pais e mães de família, pessoas que amam 
a Deus de todo coração e por Ele estão prontas a tudo.



CANTO: Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de 
Jesus quem é que vai? (bis). Tem muita gente esperando por você. A 
caminhar esperando por você. Todos cantando esperando por você. 
Juntos com Jesus esperando por você. E tem lugar esperando por você. 
Para sentar esperando por você. A barca está esperando por você. Para 
partir esperando por você.

ORAÇÃO FINAL

(Escolher alguém para recitar a oração). 

O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua 
face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor volte para nós o seu rosto e 
nos dê a paz. Amém. A bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo, desça sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles que 
têm um coração humilde e solidário. Amém. 

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).
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QUINTO ENCONTRO DA NOVENA

“José levantou-se, pegou o Menino e sua mãe e partiu para o Egito” (Mt 2,14)

(Material: Bíblia e vela. Um toca CD. Tenha-se o presépio montado ou disponha de 
uma imagem ou estampa de Jesus). 

CANTO: A ESCOLHIDA (canto n°. 12 – não tem no CD).

Alguém da casa: O Advento é um tempo de Deus em nossa vida e o Natal é 
sempre esperado com alegria. Nós sabemos o motivo dessa expectativa: o 
Menino Jesus. Ele veio e continua presente entre nós. Vocês vieram para 
festejá-lo. Então, sejam bem-vindos!

Animador: Iniciemos na alegria do Senhor em nome do Pai e do Filho... 

Leitor 1: Se José e Maria não fossem um só coração e uma só alma entre 
eles, poderiam ter discutido diante da imensa dificuldade que se lhes 
apresentava. 

Leitor 2: Afinal, como viajar montado num animal para um outro país com 
um filho recém-nascido e em condições mínimas de segurança? Maria, 
com certeza, teria imaginado mil coisas para, quem sabe, esconder o 
Menino e evitar a viagem.
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Leitor 3: E José, que era pai adotivo, não teve vontade de abandonar tudo e 
ir embora?

Animador: Mas quando Deus falou em sonho para José, os dois 
obedeceram imediatamente. 

Todos: Quando os pais se amam e escutam a Palavra de Deus, enfrentam 
os desafios juntos.

Animador: Nesta novena que estamos falando sobre a Família de Nazaré 
lembramos a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos que 
aconteceu no Vaticano, de 5 a 19 de outubro de 2014, sobre a família. 

Leitor 1: O tema do Sínodo foi “os desafios pastorais da família no contexto 
da evangelização”. A Igreja, mais do que ninguém, sabe do valor que tem a 
família. O Papa está preocupado com os ataques que a família está sofrendo.

Todos: A família é a morada de Deus. 

Leitor 2: Mesmo em ambientes cristãos, encontram-se cada vez mais 
casamentos desfeitos; uniões sem nenhum compromisso formalmente 
assumido; há ainda famílias formadas só pela mãe ou pelo pai e filhos.

Leitor 3: Há também as situações dos filhos que são abandonados pelos 
pais. Outros que são deixados aos cuidados somente de babás ou ainda 
“educados” pela televisão ou computador.

Todos: Senhor, em tuas mãos confiamos a nossa família.

CANTO (só o refrão): Abençoa, Senhor as famílias. Amém. Abençoa, 
Senhor, a minha também (Bis).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: No Antigo Testamento, o profeta Sofonias (3,14-18) havia pré-anun-
ciado Maria quando falou da Filha de Sião. Recitemos o texto em dois coros: 

Lado A: Grita de alegria, filha de Sião! Canta, Israel!

Lado B: Filha de Jerusalém, fica contente. De coração, dá gritos de alegria!

Lado A: O Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou teus inimigos.

Lado B: O rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. 

Lado A: Não mais precisarás ter medo de desgraça.

Lado B: Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém: 

Lado A: Não tenhas medo! Não desfaleçam as tuas mãos!

Lado B: O Senhor teu Deus está a teu lado como um valente libertador!



Lado A: Ele exulta de alegria por tua causa, cheio de amor por ti.

Lado B: Por tua causa está saltando de alegria como em dias de festa.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: MÃE MARIA (canto n°. 13 – não tem no CD).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: O Evangelho, toda vez que é proclamado, faz ecoar em nossos 
ouvidos a voz do próprio Deus. Ouçamos o Evangelho de Mateus 2,13-23 
(alguém lê).

Leitor 2: O Menino Jesus é perseguido desde pequeno. Ele é frágil, mas está 
sob os cuidados de seu pai e de sua mãe. 

Leitor 3: José e Maria estão dispostos a 
fazer qualquer coisa para salvar Jesus, 
mesmo enfrentar uma viagem desgastante, 
como aquela que o anjo lhes propõe. 

Todos: Jesus, mesmo pequenino, sentia o 
carinho de seus pais. 

Animador: Ouçamos o que nos dirá o Papa 
6

Francisco – FAIXA 11 DO CD .

Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

DINÂMICA – OS FILHOS AGRADECEM PELOS PAIS

(O presépio ou a imagem de Jesus devem estar sobre a mesa).

Animador: Este momento de dinâmica será conduzido pelos filhos. Iniciemos.

Filho 1: A pessoa mais especial do mundo tem um nome: mãe! 

Filho 2: A proteção, a segurança, o amigo nós chamamos de pai!

Todos: Obrigado, Senhor, por nos ter feito nascer numa família.

Animador: Enquanto escutamos uma música (FAIXA 15 DO CD), os filhos, 
um por vez, vão para o centro da sala. Se houver irmãos podem ir juntos. 
Chegando ao centro, chamam seus pais ou quem da família estiver 
presente para próximo deles e segurando nas mãos a imagem de Jesus, 
cada um dos filhos diz: “Obrigado, Jesus, pelos meus pais” ou “Jesus, eu 
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6  Angelus Domini, Praça São Pedro – Vaticano, 29 de dezembro de 2013.
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amo meus pais. Obrigado por eles”. Se os filhos preferirem, podem fazer 
uma oração espontânea. Em seguida, colocam a imagem de Jesus sobre a 
mesa e voltam aos seus lugares. Repete-se o mesmo com todos os filhos 
que tenham pai ou mãe presentes (tempo).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: A família é o lugar do amor por inteiro. Que Deus ajude nossas 
famílias a serem um só coração e uma só alma. Olhando para Jesus 
digamos: Jesus, atende-nos.

- Que em nossas famílias nunca haja brigas, divisão ou violência. 

- Para que em nossas famílias a presença de Deus seja constante e ninguém 
se desvie do bom caminho.

- Pelas mães e avós aqui presentes, para que sejam abençoadas por Deus e 
sejam as primeiras catequistas de seus filhos e netos.

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

TESTEMUNHO – VARAL SOLIDÁRIO

Em nossa cidade, o bispo, junto com os pastores e entidades da sociedade 
civil, tem promovido, no tempo do Natal, uma ação chamada “Em cada 
gesto de amor fraterno nasce Jesus”. Como ação concreta, o nosso 
Pequeno Grupo de Oração Sagrada Família decidiu fazer um “Varal 
Solidário” para ajudar os mais necessitados. Conseguimos junto à 
prefeitura a autorização para nos instalar ao lado do terminal central da 
cidade. Fizemos convites, faixas, cartazes e banners. Com Jesus 
caminhando conosco nos reunimos para rezar pedindo que as pessoas 
abrissem seu coração e nos doassem o que estávamos solicitando. E as 
portas se abriram. Conseguimos mais de 4.000 peças de roupas, que se 
tornaram um lindo gesto de amor. 

No dia marcado vestimos o avental do serviço e muita alegria no rosto. Mon-
tamos os varais e o povo necessitado foi chegando..., chegando..., levando..., 
levando e assim mesmo, quanto mais roupas doávamos, mais doações iam 
chegando, parecendo com o que Jesus fez na “multiplicação dos pães”.

O nosso padre esteve conosco. Apareceram jornalistas que filmaram para a 
televisão. O evento teve que ser prolongado por mais um dia, para dar 
conta de tudo. No final era como se Jesus dissesse a cada um de nós: “Eu 
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sabia que podia contar com você!”. Para 2014 pensamos em fazer a partilha 
com roupas e outros tipos de doações (Zaclis Schnirman Wiecheteck).

GESTO CONCRETO

Leitor 2: O gesto concreto será pessoal: Deus ama você. Mais do que uma 
mãe, Ele cuida de você; mais do que um pai, Ele sustenta você. Então, não 
se esconda dele. Afastando-se da sua luz e calor, você sentirá escuridão e 
frio. A sua vida perderá brilho e o seu coração se esfriará. Abra-se ao amor 
de Deus, que se manifesta na comunidade, no carinho das pessoas, na 
natureza, na oração sincera e no seu coração, sem parar.

CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 6 DO CD (canto n°. 6).

ORAÇÃO FINAL

Animador: Deus de amor, nós te pedimos que abençoes e ilumines a todos 
nós e a família que nos acolheu em sua casa. Encha, Senhor, os nossos 
corações de amor e capacidade de perdoar e pedir perdão. Olhes com 
carinho por todas as pessoas que servem a tua Igreja, servindo aos pobres e 
a toda a comunidade. Isso nós te pedimos por Cristo Nosso Senhor. Amém.

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

SEXTO ENCONTRO DA NOVENA
O Menino Jesus é refugiado no Egito (Cf. Mt 2,14)

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: Bíblia, flores e um toca CD. As pessoas da família participam da dinâ-
mica. O pai e a mãe (ou outras pessoas da família) entram por primeiro trazendo 
velas acesas. Um filho ou filha traz a imagem do Menino Jesus. Se for uma menina 
que traz a imagem do Menino Jesus, pode estar vestida de Nossa Senhora. Os 
outros filhos trazem as bolinhas da árvore de Natal ou outros objetos. Se os avós 
estiverem presentes, eles entram trazendo flores. Se houver netos, também eles 
podem trazer flores, ou outros objetos ou até mesmo vir tocando sininho). 

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 11).

Animador: Sejam todos bem-vindos! Iniciemos em nome do Pai e do 
Filho... Amém. Este é o nosso sexto encontro da novena. Cada encontro 
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revela outro aspecto do Natal e o coração das crianças, dos jovens, de todos 
nós vai se enchendo de alegria. 

Leitor 1: Mensagem dos missionários: “Estamos escrevendo aqui do Haiti, 
onde o Natal tem um sabor todo especial. O nosso centro de acolhida 
borbulha com 650 meninos Jesus que brincam felizes; 90 deles têm poucos 

7
meses de idade e já se assemelham ao Menino Jesus refugiado” .

Leitor 2: Deus precisa ser protegido do frio, da chuva, da fome e, às vezes, 
precisa ser escondido dos homens. Mas enquanto Ele foge dos homens 
maus, Ele se deixa aconchegar pelas pessoas bondosas: de José e Maria e 
de quantos os acolheram no Egito.

Todos: Jesus, estar longe ou perto de ti, depende de como nós vivemos.

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: No tempo de Jesus, o povo de Israel esperava ansioso a chegada 
do Messias. Olhando para o sofrimento manifestado no rosto das pessoas, 
Isaías soube interpretar a vinda de Deus (Cf. Is 35,3-6). Recitemos o texto 
em dois coros:

Lado A: Fortalecei as mãos enfraquecidas.

Lado B: Firmai os joelhos debilitados.

Lado A: Dizei às pessoas deprimidas: Criai ânimo, não tenhais medo!

Lado B: Vejam, é Deus que vem, que vem para salvar.

Lado A: Então, os olhos dos cegos enxergarão.

Lado B: Os ouvidos dos surdos se abrirão. 

Lado A: O coxo saltará como um cabrito.

Lado B: E se desatará a língua dos mudos. 

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA (canto n°. 9 – não tem no CD).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos a leitura do Evangelho de Mateus 2,16-23 
(jovem ou adolescente lê). 

7 Site www.missionebelem.com, diário espiritual de dezembro de 2013, p. 4, acessado em 05 
de janeiro de 2014.



Leitor 1: Todos nós queremos viver. O Menino Jesus também queria. Os 
santos inocentes mortos pela violência de Herodes também queriam viver.

Leitor 2: Herodes mandou matar. Hoje, 
alguns políticos criam leis que autorizam 
matar. E os pequeninos no ventre de 
suas mães têm sonhos que nunca se 
tornarão realidade. Ouçamos o que o 
Papa Francisco falou em Belém, no local 

8
onde nasceu Jesus – FAIXA 12 DO CD .

Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

CANTO: SAGRADA FAMÍLIA: JESUS MARIA E JOSÉ (canto n°. 10 – não tem 
no CD).

DINÂMICA: O MENINO JESUS É COLOCADO NO PRESÉPIO

(Apagam-se as luzes. As pessoas da família, onde acontece o encontro, precisam ir 
para o ambiente onde já estão a imagem do Menino Jesus, as velas e as flores. 
Quando os membros da família estiverem prontos, começa-se a tocar NOITE FELIZ 
– FAIXA 4 DO CD. Depois que entram, o filho ou a filha que trouxe a imagem do 
Menino Jesus permanece em pé, próximo ao presépio, com a imagem nas mãos). 

Leitor 1: Agora, num clima de oração, vamos, cada um de nós, aproximar-
nos da imagem do Menino Jesus e beijá-la, com muito carinho, assim como 
teriam feito, muitas vezes, Maria e José.

Leitor 2: Deus é o nosso maior tesouro. Nós beijamos uma imagem, mas na 
verdade, o nosso coração se volta para Ele, o Filho de Deus. E Ele sabe 
acolher a nossa manifestação de amor (tempo para dinâmica).

Animador: Concluindo esse momento, digamos juntos:

Todos: Jesus, tu és a nossa alegria e a razão de nosso viver.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Menino Jesus, em cada criança que nasce, é como se tu  
renascesse. Jesus, não deixes que nosso coração se torne insensível aos 
pobres e marginalizados. Ajuda-nos a ouvir o grito dos pequenos, mesmo 
que distantes. A cada invocação, nós te pedimos: Senhor, escuta a nossa 
prece.
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8  Visita do Papa Francisco na Terra Santa. Homilia da Missa em Belém, 25 de maio de 2014.
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-  Tu, que nasceste pobre, humilde, jamais nos deixes rejeitar os pobres e os 
humildes. 

-  Tu, que passaste pela terra fazendo o bem, ajuda-nos a fazer o bem a todos.

-  Tu, que viveste o amor para com todos, ensina-nos a amar todas as 
pessoas em casa, na escola, no trabalho e na comunidade.

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

GESTO CONCRETO

Animador: Conhecemos crianças que sofrem? (Tempo para partilha). O que 
podemos fazer por elas? (Tempo para partilha). Qual ação em grupo ou 
individualmente vamos assumir?

TESTEMUNHO – FATO REAL – ADOÇÃO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS

Sou uma pessoa consagrada na Igreja e me dedico a ajudar os pais a 
receberem filhos, e filhos a terem uma família. Três irmãozinhos tinham 
sido adotados por uma família brasileira, mas depois de um tempo foram 
devolvidos. O que deve ter sentido o coraçãozinho de cada um deles diante 
dessa nova rejeição? Foram contatados outros casais que desejavam fazer 
adoção. Um casal se manifestou. O esposo e a esposa, ambos italianos, 
quando autorizados pelo juiz, vieram de imediato. 
Um tempo antes, esse casal havia escrito para mim: “Queremos que você 
saiba que qualquer criança que nos for confiada será recebida com todo o 
amor que merece. Para esta finalidade estamos preparando uma acolhida 
afetuosa, os quartos, a cozinha, o jardim e os nossos corações. Mandamos 
para você as fotos da nossa casa e ao mesmo tempo esperamos receber de 
você as fotos dos nossos futuros filhos. Queremos ver o rosto deles. Estamos 
emocionados, pois esperar um filho é a coisa mais extraordinária que pode 
acontecer a uma família. Em resumo, nós estamos prontos. Quando  
poderemos pegar o avião e voar para uma felicidade tão esperada?”.
Já estando no Brasil, depois de um mês de convivência com os três 
irmãozinhos, se sentiam da mesma família. O menor, mesmo sem entender 
a língua falada, levantava os olhos para o rapaz italiano e chamava: “pai”. E 
o outro respondia: “mio figlio”, isto é, “meu filho”. Nessas palavras até 
pareciam ecoar os primeiros diálogos de Jesus com José. 
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ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL

Animador: Hoje pediremos a bênção de Deus para a pessoa que está ao 
nosso lado. Coloquem-se dois a dois, uma pessoa de frente para a outra. 
Enquanto uma delas fecha os olhos e fica em silêncio, em atitude de oração, 
a outra pessoa coloca a mão direita sobre a cabeça daquela que está em 
silêncio e repete a oração a seguir, que eu recitarei (organizam-se em duplas).

Animador: O Senhor Deus volte o seu olhar sobre ti (tempo para as pessoas 

repetirem). Onde estiveres, Ele te guarde (tempo). Por onde andares, Ele te 
guie (tempo). O que decidires, Ele te ilumine (tempo). Em todos os dias de 
tua vida, Ele te abençoe (tempo). Em nome do Pai e do Filho...

Leitor 1: Agora quem recebeu a oração pode abrir os olhos e estender a sua 
mão direita sobre a cabeça da outra pessoa. A pessoa que vai receber a 
bênção fecha os olhos e acompanha a oração em silêncio. (Repitam-se os 
passos realizados anteriormente).

Leitor 2: Agora, todos juntos, vamos estender a nossa mão direita sobre o 
animador do nosso grupo, essa pessoa tão querida que tanto nos ajuda. 
Rezemos: 

Todos: O Senhor Deus volte o seu olhar sobre ti. Onde estiveres, Ele te 
guarde. Por onde andares, Ele te guie. O que decidires, Ele te ilumine. Em 
todos os dias de tua vida, Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho...

Oremos. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente para nos conduzir por 
bons caminhos; atrás de nós, para nos proteger; acima de nós, para 
derramar as suas graças e em nosso coração, para que tenhamos muita 
vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a 
sua face e nos dê a paz. Que o Senhor nos ilumine, Ele que é Pai, Filho e 
Espírito Santo. Amém. 

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 3 DO CD (canto n°. 3).

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza no 3º Domingo 
do Advento a Campanha para a Evangelização. Faça sua doação e 

ajude a Igreja a evangelizar.
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SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA
“Paz na terra” (Lc 2,14)

(Material: Bíblia, flores e vela. Uma imagem ou estampa da Sagrada Família). 

Alguém da casa: Estar com Deus e na sua paz é muito bom. Vocês todos 
aqui presentes nos dão muita alegria. O Menino Deus nos reúne ao seu 
redor. Ele é Deus, Ele é amor, Ele é o Príncipe da Paz. 

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto n°. 8 – não tem no CD).

Animador: Em nome do Pai e do Filho... (pode ser cantado). A graça e a paz de 
Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito 
seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Leitor 1: Quando a gente fala ou pensa sobre a paz, parece tão óbvio que 
todos querem a paz. No entanto, sabemos que não é tão simples assim.

Leitor 2: Mas nós, discípulos de Jesus, precisamos ser construtores de paz 
ao nosso redor. 

Todos: Menino Jesus, ajuda-nos a promover a paz.

Animador: Expressando esse desejo que clama em nós, vamos abraçar quem 
está ao nosso lado e dizer à pessoa : “Deus quer que você construa a paz”. 

Leitor 1: Os anjos cantaram “paz na terra aos homens”, naquele momento 
a paz de Deus acabara de nascer.

Leitor 2: A Igreja Católica do Brasil designou que o ano de 2015 seja 
dedicado à paz.

CANTO: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD (canto n°. 5).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Paulo Apóstolo escreveu um cântico sobre Jesus Cristo e a paz 
que Ele estabeleceu entre judeus e pagãos, com o seu sangue. Essa 
passagem, recitada pelos jovens, encontra-se no livro de Efésios (2,14-18).

Jovem 1: Ele é nossa paz.

Jovem 2: Dos dois povos fez um só.

Jovem 1: Derrubou o muro de separação.

Jovem 2: E eliminou em sua carne a inimizade.

Jovem 1: Criou em si mesmo um só homem novo.

Jovem 2: Estabelecendo a paz.
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Jovem 1: Reconciliou os dois povos com Deus.

Jovem 2: Em um só corpo, por meio da cruz.

Jovem 1: Ele veio e anunciou a paz aos que estavam longe.

Jovem 2: E aos que estavam perto.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho... 

Animador: Paulo conclui dizendo que por meio de Jesus Cristo, judeus e 
pagãos, num só Espirito, têm acesso ao Pai. 

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos a leitura do 
Evangelho de Lucas 2,1-14 (alguém lê).

Leitor 1: No início foi um anjo só que 
apareceu aos pastores para que eles não 
se assustassem. Em seguida, ajuntaram-se 

àquele primeiro, uma multidão de anjos.

Leitor 2: Os anjos foram instruídos por Deus sobre o que deveriam cantar. E 
eles, podemos imaginar, cantaram com muita alegria: deram Glória a Deus 
e desejaram a paz aos homens. Ouçamos o que o Papa Francisco falou 

9
justamente para o dia do Natal – FAIXA 13 DO CD .

Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

ORAÇÃO PELA PAZ

Animador: Acompanhemos a oração de São Francisco em dois coros:

Lado A: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.

Lado B: Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Lado A: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Lado B: Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Lado A: Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Lado B: Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Lado A: Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Lado B: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Lado A: Onde houver trevas, que eu leve a luz.

9  Urbi et Orbe. Praça São Pedro – Vaticano, 25 de dezembro de 2013.



Todos: Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar que ser consolado; 
compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando 
que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive 
para a vida eterna! Amém.

DINÂMICA: EU PROMOVO A PAZ

(Alguém, de preferência uma criança, entra trazendo uma imagem ou estampa da 
Sagrada Família e a coloca num lugar de destaque). 

Animador: A Sagrada Família está representada entre nós. Muitas vezes, o lu-
gar onde falta a paz é justamente na família. Agora, cada pessoa, uma por vez, 
vai pegar a imagem ou estampa da Sagrada Família e fará uma breve oração 
em voz alta. Façamos alguns exemplos de oração: “Sagrada Família me ajude 
a construir a paz em minha família”; “Menino Jesus, preciso da tua paz”...

CANTO: SAGRADA FAMÍLIA: JESUS MARIA E JOSÉ (n°. 10 – não tem no CD).
10

TESTEMUNHO – NATAL PELA PRIMEIRA VEZ

Eu usei drogas por muitos anos. Em 2007 saí de casa e morei na rua. A rua é 
o pior lugar que conheci em toda a minha vida. É pior do que a cadeia. É 
lugar de sofrimento. 
Desde criança eu fui problemático. Fui criado pela minha mãe. Dei trabalho 
na escola e aos vizinhos. Roubei. Depois trabalhei e tive tudo o que queria: 
casa, carro, mulher, mas troquei tudo pela droga. Fiquei sem nada. Fui parar 
na Cracolândia e ia morrer logo por causa do crack. Quando achei que tudo 
estava perdido, tive um encontro com os missionários católicos da Missão 
Belém. Foi uma coisa muito boa. Aceitei sair da rua, porque estava cansado 
de sofrer. 

Eles vieram ao meu encontro com um sorriso e um abraço, mesmo sem 
saber quem eu era e me falaram de Deus. Só quem estava na situação que 
eu estava pode entender. Eles me resgataram e me levaram para uma casa 
deles, onde eu fui muito bem recebido. Eu já tinha passado por quatro 
clínicas e este é o único lugar onde eu me senti bem. As regras da Missão me 
mantêm em pé. Aqui tem horário para tudo: a meditação, o terço e a missa. 
Jamais vou trocar essa vida de Deus pelo crack. Sinto que a força de Deus 
nasce em meu coração. Esse é o meu primeiro Natal “por dentro e por fora!”. 
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10 CF. Site www.missionebelem.com, diário espiritual de dezembro de 2013, p. 4.



O meu tempo de “restauração” teria terminado, mas fiquei na Missão Belém 
para ajudar aqueles que vêm da rua, da mesma lama de onde eu saí, para que 
Jesus ilumine a vida deles também. Depois de um tempo me colocaram de 
coordenador de uma casa de recuperação (Carlos Alberto de Oliveira Silva).

GESTO CONCRETO

Animador: Estou de mal com alguém? Tenho des-
prezado alguém? Fiz mal a alguma pessoa e não 
pedi perdão? Não aceitei perdoar? Se a resposta a qualquer uma dessas 
perguntas for afirmativa, lembre-se: o maior presente que você pode dar 
ao Menino Jesus, ao Príncipe da Paz, será resolver essas questões 
pendentes na sua vida. Também nesse caso procure a confissão.

CANTO: A ESCOLHIDA (n°. 12 – não tem no CD ou outro à escolha). 

BÊNÇÃO FINAL

Animador. Vamos nos dar as mãos formando um círculo e acompanhemos 
em silêncio a oração que segue (formar o círculo).

Oremos. Desça sobre todos nós a bênção da partilha, a bênção da 
solidariedade, da paz e da vida em abundância! Em nome do Pai, que nos 
deu Jesus; em nome do Filho, que veio ser nosso irmão; e em nome do 
Espírito Santo, que nos faz sonhar com um mundo melhor! O Senhor nos 
abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.

(Atenção ao material que precisará para o próximo encontro).
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OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
“Encontrareis um recém-nascido deitado numa manjedoura” (Lc 2,12)

(Material: Bíblia, flores e um toca CD. Montar o presépio. Recortar as frases sobre 
a paz presentes na parte de trás da capa do livrinho. Deixá-las numa caixinha).

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (n°. 11 ou outro à escolha).

Animador: Jesus disse: “Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu 
nome eu estarei no meio deles” (Mt 18,20). Deus está aqui! Ele está entre 
nós. Nele nos movemos, existimos e somos. Por isso, iniciemos em nome 
do Pai e do Filho... (pode ser cantado). 
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Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus...

Alguém da casa: Jesus nasceu pobre. Ele não se fingiu de pobre. Ele mostrou 
o seu verdadeiro ser: Deus é grande, forte, mas manso e humilde de coração.

Leitor 1: O que será que passou pelo coração dos pastores quando viram Maria, 
José e o Menino envolto em panos e tendo o cocho de animais como berço?

Leitor 2: Os pastores, quando decidiram ir, com certeza falaram uns aos 
outros: “Mas nós vamos lá desse jeito como estamos?”. É impossível 
imaginarmos a alegria deles quando entraram na gruta!

Todos: Menino Jesus, ensina-nos a ser humildes. 

Animador: O Rei dos reis não nasceu num palácio. Ele não se serviu de 
mordomias, ao contrário, Jesus nos mostra que para sermos felizes 
precisamos de bem poucas coisas e muito amor. 

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: O rei Davi queria construir uma moradia para Deus. Ele achava 
estranho que as pessoas tinham sua casa, mas Deus não tinha uma 
residência com endereço. Então, por meio do profeta Isaias (66,1-2), Deus 
manda um recado para Davi. Façamos em dois coros:

Lado A: Isto diz o Senhor: 

Lado B: O céu é o meu trono e a terra é o apoio de meus pés. 

Lado A: Que casa é esta que edificareis para mim.

Lado B: E que lugar é este para meu descanso? 

Lado A: Tudo isso foi minha mão que fez.

Lado B: Tudo isso é meu, diz o Senhor. 

Lado A: Mas eu olho para este, para o pobrezinho de alma abatida. 

Lado B: Que treme ao ouvir a minha palavra.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD (canto n°. 5).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos a leitura do Evangelho de Lucas 2,8-20 (alguém lê).

Leitor 1: Ao cair da tarde, os pastores haviam recolhido as ovelhas. Aquela 
noite seria como as outras, sem nada de especial. Mas, de repente, o céu 
veio cantando na direção deles. 
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Leitor 2: Por que Deus quis revelar-se a eles? 
Foram escolhidos porque os simples entendem 
Deus mais facilmente. Anos depois Jesus diria: 
“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do Céu e da terra, 
porque escondeste as coisas aos sábios e inteli-
gentes e revelaste aos pequeninos” (Lc 10,21).

Leitor 3: Ouçamos o que o Papa Francisco falou justamente para o dia do 
11Natal – FAIXA 14 DO CD .

Animador: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha). 

DINÂMICA: A PALAVRA DE DEUS FALA DE PAZ

(As frases sobre a paz devem estar numa caixinha para serem distribuídas aos 
presentes).

Leitor 1: Cada um de nós pegará um papelzinho da caixa. Em seguida, um 
por vez, vai ler a frase da Bíblia sobre a paz em voz alta e se quiser pode fazer 
algum breve comentário (tempo para dinâmica).

Leitor 2: Cada um de nós levará consigo a frase que recebeu com o 
compromisso de colocá-la em prática.

Todos: Senhor, nós somos pessoas de paz.

MOMENTO DE ORAÇÃO 

Leitor 1: Rezaremos pelas pessoas idosas, doentes ou que se encontram num 
momento de escuridão em sua vida. Se houver alguma assim no grupo, dirija-
se ao centro da sala e, se puder, coloque-se de joelhos (dar tempo para isso). 

Leitor 2: Agora, estendendo a nossa mão direita sobre as pessoas que estão 
no centro, acompanhemos a oração.

Animador: Senhor Menino Deus, pousa teu olhar de amor sobre estes teus 
filhos e filhas. Derrama sobre eles a ternura e o carinho de Maria, a 
proteção e o cuidado de José, a simplicidade e o encanto dos pastores, a 
busca e a perseverança dos Reis Magos. Jesus, não deixes que nenhum 
deles desfaleça pelo caminho, mas que, levantando os olhos para o alto, 
possam ver o teu rosto e na fé em ti reencontrar a força para superar suas 
dificuldades. Amém. (As pessoas retornam aos seus lugares).

11 Homilia da Missa da Vigília de Natal, Basílica São Pedro – Vaticano, 24 de dezembro de 2013..
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CANTO: MARIA MINHA MÃE MARIA (n°. 15 – não tem no CD). 

Animador: Recitemos juntos essa oração:

Nunca permitas, ó Deus, que o coração dos avós fique trancado no 
elevador das doenças.

Nunca permitas, ó Deus, que a mãe tropece, pois se a mãe cair ela derruba 
também seus filhos.

Nunca permitas, ó Deus, que o coração dos pais seja imprensado pelas 
preocupações. 

Nunca permitas, ó Deus, que o coração dos filhos se enrosque nos 
espinhos da droga. 

Nunca permitas, ó Deus, que nos afastemos de ti. Amém.

(Podem ser acrescentadas invocações espontâneas).

TESTEMUNHO – TODOS PARTICIPAM 

Nós nos juntamos com os moradores do sítio vizinho para realização da 
novena. O nosso grupo é formado por adultos, idosos, adolescentes e 
crianças. Todos fazem questão de ler, participar das dinâmicas e ainda nos 
ajudam na preparação do ambiente para a realização dos encontros. Uma 
de nossas participantes, com muito amor, se dispôs a fazer o transporte das 
pessoas doentes, idosas e com dificuldade de locomoção. Gostamos 
demais do CD com mensagens. Fizemos muitas cópias e ao convidar as 
famílias para a novena, ao receber um não, deixávamos o CD para a pessoa 
escutar (Edenice dos Santos Arruda).

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (n°. 8 – não tem no CD).

GESTO CONCRETO

Animador: O gesto concreto da próxima novena, que será em comunidade, 
é o seguinte: cada família levará um quilo de alimento não perecível para 
doar aos pobres. 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Hoje os avós abençoarão as pessoas presentes. Faremos da 
seguinte forma: as avós e os avôs aqui presentes vão para frente. Se alguma 
avó ou avô não consegue ler por algum motivo, não se preocupe. Basta ficar 
junto, na frente, em silêncio. 



Agora, todos os demais vão se aproximar dos avós, um por vez. As avós e os 
avôs vão impor a mão direita sobre quem está à sua frente, e recitarão a 
oração a seguir. Os demais permanecem em silêncio, em clima de oração:

Avós: O Senhor Deus volte o seu olhar sobre ti. Onde tu fores, Ele te 
acompanhe e te guie. Antes de uma decisão que Ele te ilumine. E em todos 
os dias de tua vida, Ele te abençoe. Em nome do Pai e do Filho... (No final, as 
avós e os avôs recitam a bênção uns para os outros).

CANTO FINAL À ESCOLHA.

(Atenção: a próxima novena será na igreja ou então reunindo vários grupos 
para celebrarem juntos. Atenção também ao material necessário).
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NONO ENCONTRO DA NOVENA
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz”(Is 9,1)

(Sugerimos que este encontro seja realizado na igreja, reunindo toda a 
comunidade, ou nos grupos, reunindo vários grupos. As crianças trazem a imagem 
do Menino Jesus para colocar no presépio, velas, bolinhas para enfeitar a árvore 
de Natal. Se acharem oportuno, o Evangelho pode ser encenado pelas crianças. 
Preparar um recipiente para receber as doações de alimentos para os pobres). 

CANTO: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD (canto n°. 5).

Animador: Neste tempo do Advento em que nos 
preparamos para o Natal sentimos o carinho e o afeto 
imenso de Deus, que nos cerca de todos os lados. 
Deus nos ama! Foi por nós que Ele veio ao mundo.

Leitor 1: O Natal chegou, Jesus está nascendo! Vamos 
fazer do nosso coração uma “bela gruta” para Ele.

Leitor 2: Hoje, queridos amigos de Deus, nasceu o nosso Salvador. Não 
pode haver tristeza no dia em que nasce a vida! Alegremo-nos!

Leitor 3: Vamos cumprimentar quem está ao nosso lado dizendo-lhe: 
“Jesus nasceu para você!” (Tempo para saudação).

Animador: Cantando, acolhamos as crianças que trazem o maior presente 
que a humanidade já recebeu! (Entram todas as crianças trazendo a imagem 
do Menino Jesus, tocando os sininhos, com velas acesas e bolinhas para enfeitar a 
árvore de Natal... As crianças, quando chegarem à frente, permanecem todas em 
pé, enquanto se canta).
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CANTO: Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. 
Caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no 
meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz?

Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus 
pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como 
Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia. Eu sei que dormiria muito mais 
feliz. (Bis)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Acolhamos a profecia de Isaías (Is 9,1-2, 5-6) que será 
anunciada pelos jovens.

Jovem 1: O povo que andava na escuridão viu uma grande luz.

Jovem 2: Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu.

Jovem 3: Multiplicaste sua alegria, redobraste sua felicidade.

Jovem 1: Diante de ti vão felizes, como na alegria da colheita.

Jovem 2: Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado.

Jovem 3: O poder de governar está nos seus ombros.

Jovem 1: Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte.

Jovem 2: Pai para sempre, Príncipe da Paz.

Jovem 3: Ele estenderá seu domínio e a paz não terá limites.

Jovem 1: Sentado no trono, fortalece e firma o poder real de Davi.

Jovem 2: Com a prática do direito e da justiça.

Jovem 3: A partir de agora e para sempre.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

Leitor 3: As crianças colocam a imagem do Menino 
Jesus na manjedoura, as velas sobre o altar e as 
bolinhas são dependuradas na árvore de Natal. 

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Nesta noite santa, ouviremos o Evangelho 
do nascimento de Jesus narrado por Lucas 2,1-14. 
(Alguém lê. O Evangelho pode ser encenado).

CANTO: MINHA LUZ É JESUS (n°. 14 – não tem no CD).
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MOMENTO DE ORAÇÃO – TODOS SOMOS IMAGEM DE DEUS

Animador: Nesta dinâmica, cada pessoa coloca a sua mão direita sobre um 
dos olhos e a mantém até as três crianças terminarem de rezar.

Criança 1: Nós somos os olhinhos do Menino Jesus. Ele pequenino, quando 
abria os olhos via somente Maria e José. 

Criança 2: Jesus Menino, não deixes o nosso olhar 
perder o brilho, pois o mundo de hoje nos mostra 
muitas coisas feias e erradas.

Criança 3: Ensina-nos, Jesus, a ver as pessoas e as 
coisas do jeitinho que tu as vê.

Animador: Agora tiremos a mão de sobre os olhos e 
a encostemos em uma das orelhas.

Adolescente 1: Jesus, tu escutavas as palavras de tua 
mãe e de teu pai. 

Adolescente 2: Jesus Menino, não permitas que nos 
contagiemos pela poluição sonora do mundo de hoje. 

Adolescente 3: Ajuda-nos a ouvir tua voz, assim como 
fez o profeta Samuel que “não deixava cair por terra 
nenhuma de tuas palavras” (1Sm 3,19).

Animador: Tiremos a mão da orelha e a colocamos sobre a boca.

Jovem 1: Senhor Jesus, tu falaste tantas vezes da 
alegria verdadeira.

Jovem 2: Não permitas que o mundo nos force a ficar 
em silêncio.

Jovem 3: Ajuda-nos a ser a alegria de nossos pais, de nossa comunidade e 
do mundo inteiro.

Animador: Apoiemos a mão direita sobre o nosso coração. 

Mãe 1: Menino Jesus, foi Maria, tua mãe, que te 
ensinou a caminhar, falar e amar.

Mãe 2: Não permitas que nós, mulheres, abafemos o 
amor que temos no coração.

Mãe 3: Ajuda-nos a ser promotoras da solidariedade e 
do amor no mundo de hoje.

Animador: Olhemos para as nossas mãos. 



38

Pai 1: São José, trabalhaste na carpintaria e foste um 
modelo de pai e esposo.

Pai 2: Intercedei junto a Deus para que não sejamos 
levados pelas cobiças do mundo, pela ganância, mas 
nos coloquemos a serviço de quem precisa.

Pai 3: Senhor Deus, ajuda-nos a vencer as preocupações cotidianas e, 
sobretudo, não permitas que nos distanciemos de ti e de nossas famílias.

Animador: Olhemos para os nossos pés. 

Avô ou avó 1: “Como são belos os pés daquele que 
anuncia a paz, que traz a boa notícia, que anuncia a 
salvação” (Is 52,7).

Avô ou avó 2: Senhor, não permitas que nossos pés 
vacilem ou se encaminhem para a estrada do 
fingimento, do erro e da mentira. Não permitas que 
tropecemos na maldade.

Avô ou avó 3: Ajuda-nos a colocar nossos pés a serviço da família, da missão 
e da Igreja. 

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1).

MENSAGEM DE BELÉM 

Animador: Formemos dois coros para a mensagem a seguir:

Lado A: Jesus, por nossa causa vieste ao mundo. 

Lado B: Estávamos perdidos no escuro.

Lado A: E tu vieste para ser a nossa luz.

Lado B: Estávamos atolados no pecado.

Lado A: E tu nos estendeste a mão. 

Lado B: Por isso, em Belém o que conta é o amor. 

Lado A: Em Belém acontece a festa da vida. 

Lado B: Em Belém tu choraste Jesus, para assumir o nosso choro. 

Lado A: Em Belém tu nos ensinaste que o coração de Deus pende para o pobre. 

Lado B: Em Belém prevalece o rosto luminoso de Deus. 

Lado A: Em Belém a simplicidade brilha como as estrelas do céu.

Lado B: Em Belém se realiza a esperança da humanidade.
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Lado A: Em Belém o calor de Deus derrete o gelo dos nossos corações.

Lado B: Em Belém a estrela guia apaga toda dúvida.

Lado A: Em Belém a Paz encarnada afasta de nós a vingança.

Lado B: Em Belém Deus se torna criança para que ninguém tenha medo dele.

Lado A: Em Belém nasce o nosso Salvador, que é Cristo Senhor. 

Lado B: Belém é a família de Deus. 

Lado A: Belém é a música da esperança e o fim da injustiça.

Lado B: Belém é a Paz, a nossa Paz.

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

MOMENTO DE AGRADECIMENTO

Animador: A cada invocação digamos: Obrigado, Senhor!

Leitor 1: Pelas famílias que acolheram a novena em suas casas. Obrigado...

Leitor 2: Pelos avós que nos presenteiam com a sua sabedoria. 

Leitor 3: Pelos pais que são um exemplo de carinho e dedicação.

Leitor 1: Pelas mães, presença de Nossa Senhora em nossas casas.

Leitor 2: Pelos jovens e o seu entusiasmo em amar e servir a Deus.

Leitor 3: Pelas crianças que manifestam a ternura de Deus. 

Leitor 1: Pela saúde das pessoas de nossa comunidade.

Leitor 2: Pelo bom relacionamento com os nossos vizinhos.

Leitor 3: Por todas as pessoas que participaram da novena. 

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

DINÂMICA E ORAÇÃO FINAL 

Animador: Maria e José foram muitas vezes abençoados por Jesus. Então, 
hoje, concluindo a novena de Natal, vamos pedir aos filhos para rezarem 
pelos seus pais. Faremos do seguinte modo: o pai e a mãe que ainda não 
são avós, venham para a frente, acompanhados de seus filhos (tempo).

Leitor 1: Pedimos para todos os pais se ajoelharem, se possível, ou se 
sentarem em cadeiras, marido ao lado da esposa. Se estiver presente só a 
mãe ou só o pai, venha do mesmo modo.

Leitor 2: Enquanto os avós aguardam a sua vez, os filhos colocam as mãos 
sobre a cabeça de seus pais e, em seguida, repetem a oração:
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Animador: Menino Jesus, obrigado pelos meus pais (tempo para os filhos 

repetirem). Peço que cuide deles (tempo...). Retribua a eles tudo o que fazem por 
mim (tempo...). Dê a eles vida longa (tempo...) e muito amor no coração. Amém. 

Leitor 1: Agora, as crianças voltam para seus lugares e os avós vêm para a 
frente. Os pais, que anteriormente receberam a oração de seus filhos, 
agora vão rezar pelos seus pais (tempo...).

Leitor 2: Os avós se ajoelham, se puderem. Os filhos colocam as mãos sobre 
a cabeça de seus pais e, em seguida, repetem a oração:

Animador: O Senhor Deus volte o seu olhar sobre ti (tempo para os filhos 

repetirem). Onde tu fores, Ele te acompanhe e te guie (tempo...). E em todos 
os dias de tua vida, Ele te abençoe (tempo...). 

Leitor 1: Chegou a vez de as crianças receberem a bênção.

Leitor 2: O pai e a mãe, ou quem da família estiver presente, estende a mão 
direita sobre seus filhos e repete a oração a seguir:

Animador: Senhor Deus (tempo para os pais repetirem), foste tu que nos 
confiaste estes filhos (tempo...). Protege-os de todo mal e qualquer perigo 
(tempo...). Que eles sejam muito felizes. Amém. 

Leitor 1: Todos voltam para seus lugares. 

Leitor 2: Com muita alegria vamos cantar NOITE FELIZ – FAIXA 4 DO CD.

Animador: Que pena que a novena chegou ao fim. Como podemos fazer 
para nos encontrar mais vezes? O que vocês acham de nos encontrar nos 
grupos durante o decorrer do ano?

Leitor 3: Quem trouxe sua doação para os pobres pode levar para a frente. 

Animador: E a todos o Senhor abençoe e nos conduza à vida eterna. Amém.

SEGUE-SE A FESTA! 
Alguém se encarregue de encaminhar aos pobres os alimentos 

que foram depositados no recipiente.

FELIZ NATAL A TODOS!
Se no seu grupo ou sua comunidade aconteceu algo bonito envie-nos um 
relato e, quem sabe, poderá ser publicado nas próximas edições. Enviar 

para Rua Saldanha Marinho, 1266 – Curitiba – PR

Fone (41) 3224 7512 / E-mail: secretaria@cnbbs2.org.br
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TERÇO DO NATAL PARA SER REZADO DIANTE DO PRESÉPIO                          
MISTÉRIOS GOZOSOS

(Antes de cada Ave Maria, se lê uma frase da Bíblia que ajuda a meditar e contemplar 
o Mistério que se está rezando. As demais partes do terço permanecem iguais. É 
aconselhável que esse terço seja rezado diante do Presépio com toda a família 
reunida. Envolver as crianças na leitura dos versículos da Bíblia).

No primeiro Mistério Gozoso contemplamos a Anunciação do anjo a Maria.

(Pai Nosso... Depois, antes de cada conta, leia uma frase).

1. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré (Ave Maria...).
2. O anjo foi enviado a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, 
da casa de Davi e o nome da virgem era Maria (Ave Maria...).
3. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo! (Ave Maria...).
4. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria 
semelhante saudação (Ave Maria...).
5. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus (Ave 
Maria...).
6. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus (Ave Maria...).
7. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, se não conheço homem? (Ave 
Maria...).
8. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti (Ave Maria...).
9. A força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra (Ave Maria...).
10. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo 
afastou-se dela (Ave Maria...).
No Segundo Mistério Gozoso contemplamos a Visita de Maria a sua   prima Isabel

(Pai Nosso... Depois, antes de cada conta, leia uma frase).

1. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de 
Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel (Ave Maria...).
2. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio 
(Ave Maria...).
3. Isabel ficou cheia do Espírito Santo (Ave Maria...).
4. Isabel exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, Bendito é o fruto do 
teu ventre (Ave Maria...).
5. Isabel disse: Donde me vem a honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? (Ave 
Maria...).
6. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor! Meu espírito exulta de alegria em 
Deus, meu Salvador (Ave Maria...).
7. Porque Deus olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão 
bem-aventurada todas as gerações (Ave Maria...).
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8. Aquele que é poderoso e cujo nome é Santo realizou maravilhas em mim (Ave 
Maria...).
9. O Senhor manifestou o poder do seu braço: desconcertou os corações dos 
soberbos (Ave Maria...).
10. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os 
indigentes e despediu de mãos vazias os ricos (Ave Maria...).

No Terceiro Mistério Gozoso contemplamos o nascimento de Jesus em Belém

(Pai Nosso... Depois, antes de cada conta, leia uma frase).

1. Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de 
coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo (Ave Maria...)
2. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, quis se separar 
dela secretamente (Ave Maria...).
3. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe 
disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi 
concebido vem do Espírito Santo (Ave Maria...).
4. Maria dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo de seus pecados (Ave Maria...).
5. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que 
significa: Deus conosco (Ave Maria...).
6. Maria deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o numa 
manjedoura; porque não havia lugar para eles na hospedaria. (Ave Maria...)
7. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos 
campos durante as vigílias da noite (Ave Maria...).
8. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e 
tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa 
nova que será alegria para todo o povo (Ave Maria...).
9. Hoje vos nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor (Ave Maria...).
10. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto 
numa manjedoura (Ave Maria...)

No Quarto Mistério Gozoso contemplamos a Apresentação do Menino Jesus ao 
Templo

(Pai Nosso... Depois, antes de cada conta, leia uma frase).

1. Completados que foram os oito dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o 
nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio 
materno (Ave Maria...).
2. Concluídos os dias da sua purificação segundo a Lei de Moisés, levaram-no a 
Jerusalém para o apresentar ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor 
(Ave Maria...).
3. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor (Ex 13,2) (Ave 
Maria...). 
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4. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, e o 
Espírito Santo estava nele. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo (Ave Maria...).
5. E tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os 
preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus (Ave Maria...).
6. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os 
meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante de todos os povos, como 
luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo Israel (Ave Maria...).
7. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento 
para muitos homens em Israel (Ave Maria...).
8. Esse menino será um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os 
pensamentos de muitos corações. E quanto a ti, Maria, uma espada transpassará a 
tua alma (Ave Maria...).
9. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, à sua 
cidade de Nazaré (Ave Maria...).
10. O menino ia crescendo e se fortificava: estava cheio de sabedoria, e a graça de 
Deus repousava nele (Ave Maria...).

No Quinto Mistério Gozoso contemplamos a perca e o reencontro do Menino Jesus 
no Templo

(Pai Nosso... Depois, antes de cada conta, leia uma frase).

1. Os pais de Jesus (Maria e José) iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa 
(Ave Maria...)
2. Tendo Jesus atingido doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa 
(Ave Maria...).
3. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, 
sem que os seus pais percebessem (Ave Maria...).
4. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram 
caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos (Ave Maria...).
5. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele (Ave Maria...).
6. Três dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e 
interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados com a sabedoria de 
suas respostas (Ave Maria...).
7. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos 
fizeste?! Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição (Ave Maria...)
8. Respondeu-lhes Jesus: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me 
das coisas de meu Pai? (Ave Maria...)
9. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com 
eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu 
coração (Ave Maria...).
10. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens 
(Ave Maria...)
Concluir o terço rezando a Salve Rainha e a Consagração à Nossa Senhora.
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CANTOS

1 – NATAL É CONVERSÃO (José Acácio Santana) – FAIXA 1 DO CD
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).
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. 

2 – É NATAL DE JESUS (José Acácio Santana) – FAIXA 2 DO CD
É Natal de Jesus. Festa de alegria, de esperança e luz (Bis).
1. Toda terra canta um hino bendizendo o Salvador. Que em Belém se fez menino dando 
exemplo de amor.
2. Uma estrela diferente toda a terra iluminou. Foi Jesus que, humanamente, a nós 
todos se igualou.

3 – NATAL É VIDA QUE NASCE (José Acácio Santana) – FAIXA 3 DO CD
Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio. E a nossa 
casa é Belém.
1. Deus se tornou nossa grande esperança, e como criança no mundo nasceu. Por isso 
vamos abrir nossa porta: A Cristo o que importa é conosco viver.
2. Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu nos acena com gestos de amor. Veio a todos 
salvar igualmente: Queria somente ser nosso Pastor.
3. Deus infinito aos homens se iguala, a todos só fala palavras de paz. Quer ser o nosso 
irmão mais fraterno: Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.

4 – NOITE FELIZ (Franz Gruber) – FAIXA 4 DO CD
1. Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Senhor, Deus de Amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis 
na lapa Jesus, nosso Bem. Dorme em paz, ó Jesus! (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 dos céus. 
Anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador! (Bis).

5 – HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD
1. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz da vela, felizes a cantar. 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 Deus Menino este nosso lar.
2. Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Já deu 
meia noite, já chegou Natal, já tocou o sino lá na Catedral. 
3. É Natal, é Natal, noite divinal. Batem os sinos em festa lá na Catedral. Bate o sino 
pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem.



6 – NAS TERRAS DO ORIENTE (Pe. José Weber) – FAIXA 6 DO CD
1. Nas terras do Oriente, surgiu dos céus uma luz. Que vem brilhar sobre o mundo e 
para Deus nos conduz (Bis).
Nasceu Jesus Salvador. Aleluia, Aleluia. É Ele o Cristo Senhor. Aleluia, Aleluia!
2. Nasceu-nos hoje um menino, um Filho que nos foi dado. É grande e tão pequenino. 
Deus forte é Ele chamado (Bis).
3. Cantai com muita alegria, que grande amor Deus nos tem. Pequeno, pobre, 
escondido. Nasceu por nós em Belém (Bis).

7 – NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA – não tem no CD
1. Nossa novena será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor (Bis).
Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor. Derrama sobre nós o teu amor.
2. Nossas famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor (Bis).
3. Esta casa será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor (Bis).

8 – NOITE LINDA, NOITE BELA – não tem no CD
1. Noite linda, noite bela, noite tão cheia de luz! Toda a terra canta um hino com a 
chegada de Jesus!
2. Noite feita de esperança, noite clara de esplendor. Salve a Virgem Maria que seu 
filho nos doou!
3. Noite feita de bondade, noite feita de amor. Pois nasceu o Deus Menino, Jesus 
Cristo Salvador!

9 – DA CEPA BROTOU A RAMA – não tem no CD
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Da flor nasceu Maria, de Maria, o 
Salvador (Bis).
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.

10 – SAGRADA FAMILIA: JESUS, MARIA JOSÉ (José Acácio Santana) – não tem no CD
Olhando a Sagrada Família, Jesus Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos 
de amor e de fé (Bis).
1. Maria, Mãe santa e esposa exemplar. José, pai zeloso voltado ao seu lar. Jesus, Filho 
amado em missão de salvar, caminhos distintos, num só caminhar.
2. Maria do sim e do amor doação. José, operário a serviço do pão. Jesus ocupado com 
sua missão: três vidas distintas num só coração.
3. Se todas as mães em Maria se acharem; se todos os pais em José se espelharem; se 
todos os filhos em Cristo se olharem: serão mais família, quanto mais se amarem.
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11 – DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR – não tem no CD
1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, 
de par em par, teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (Bis). Abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz do 
céu entrar.
2. Cristo, luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho 
e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh! 
Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar.

12 – A ESCOLHIDA – não tem no CD
1. Uma entre todas foi a escolhida. Foste tu, Maria, serva preferida. Mãe do meu 
Senhor, Mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo. Vem caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre 
serás.
2. Roga pelos pecadores desta terra. Roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do 
meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

13 – MÃE MARIA – não tem no CD
1. Mãe Maria, um dia fizeste o mundo cantar, ao trazer o teu filho menino pra nos 
alegrar.
Ó Maria, tu és venerada. Pelo mundo tu és aclamada. O teu povo, a cada momento, 
mais quer te amar (Bis).
2. Mãe Maria, o mundo caminha com muita aflição, procurando buscar, em teus 
braços, a libertação. 
3. Mãe Maria, abençoa este povo com teu manto azul e o protege da fome, da guerra, 
de norte a sul.

14 – MINHA LUZ É JESUS – não tem no CD
Dentro de mim existe uma luz, que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim 
também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar.
Minha luz é Jesus. E Jesus me conduz pelos caminhos da paz. 

15 – MARIA MINHA MÃE MARIA – não tem no CD
Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor. Mostrar que em meu peito aberto, 
cultivo um jardim em flor. Cultivo um jardim de rosas que não têm espinhos pra te 
machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar.
Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, mãe do céu, Maria, 
contigo sigo a cantar. E canto pela vida afora, embora encontre pedras não vou mais 
parar. Pois sei que com você, Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar.
Maria, minha mãe, Maria. Maria vou sempre te amar (Bis).
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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“Maria cheia de graça” (Lc 1,28)
SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
José é homem justo (Cf. Mt 1,19)
TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA
Jesus é Deus conosco: o Emanuel (Cf. Is 7,14)
QUARTO ENCONTRO DA NOVENA
“Vimos sua estrela e viemos adorá-lo” (Mt 2,2)
QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
“José levantou-se, pegou o Menino e sua mãe e partiu para o Egito” (Mt 2,14)
SEXTO ENCONTRO DA NOVENA
O Menino Jesus é refugiado no Egito (Cf. Mt 2,14)
SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA
“Paz na terra” (Lc 2,14)
OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
“Encontrareis um recém-nascido deitado numa manjedoura” (Lc 2,12)
NONO ENCONTRO DA NOVENA
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Is 9,1) 
TERÇO DO NATAL PARA SER REZADO DIANTE DO PRESÉPIO 
MISTÉRIOS GOZOSOS 

CANTOS 

Elaboração 
Pe. Mário Spaki – Secretário Executivo do Regional Sul 2 e equipe

CNBB - Regional Sul 2
Rua Saldanha Marinho, 1266 – Curitiba – PR

Fone (41) 3224-7512 / E-mail: secretaria@cnbbs2.org.br

Subsídios de evangelização do Regional Sul 2 da CNBB
Além da Novena de Natal (Volume 1), o Regional Sul 2 produz um 
livrinho com os encontros da Quaresma e a Via Sacra (Volume 2) 

e um outro subsídio com os encontros do Tempo Comum (Volume 3). 
Se você gostou do conteúdo e metodologia continue adquirindo os 

nossos subsídios e recomende-os aos seus amigos e conhecidos.

Capa 
Ednelson Cordeiro

Diagramação
Marilise Tatiane de Lima Santos
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ÍNDICE DAS FAIXAS DO CD

A cada sete (7) livrinhos adquiridos, você tem direito a receber 
gratuitamente um CD contendo os áudios para os encontros. Caso você não 
tenha recebido, peça o CD onde você comprou os livrinhos.

Se o CD, por algum motivo, não funcionar corretamente, sugerimos que os 
áudios sejam baixados do site www.cnbbs2.org.br

 

FAIXA 01: Natal é conversão

FAIXA 02: É Natal de Jesus

FAIXA 03: Natal é vida que nasce

FAIXA 04: Noite feliz

FAIXA 05: Hoje a noite é bela

FAIXA 06: Nas terras do Oriente

FAIXA 07: Papa Francisco, Imaculada Conceição

FAIXA 08: Papa Francisco, São José

FAIXA 09: Papa Francisco, O que é o Natal

FAIXA 10: Papa Francisco, Reis Magos

FAIXA 11: Papa Francisco, Sagrada Família

FAIXA 12: Papa Francisco, Crianças pobres e desrespeitadas

FAIXA 13: Papa Francisco, A paz no mundo

FAIXA 14: Papa Francisco, Noite de Natal

FAIXA 15: Ave Maria – Gen Verde

FAIXA 16: Tu me deste um tesouro – Gen Rosso 

As gravações dos áudios do Papa Francisco nós recebemos gentilmente 
do Arquivo Sonoro Pontifício da Rádio Vaticana.

 

A Campanha para a Evangelização acontece 
no 3º Domingo do Advento: colabore!
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