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APRESENTAÇÃO

Nossas casas se iluminam, Deus vem conosco morar! O tempo de 
preparação para o Natal é, de modo especial, um tempo de encontros, de 
amizade, de fraterna e alegre celebração da vida. Vida divina que vem insuflar 
mais vida em nossa humana condição. 

É tempo de crescer na Fé. O Ano da Fé mal começou e já podemos sentir 
o coração da Igreja se aquecer com motivações novas e encantadoras. E a fé, 
quando partilhada, cresce. O Catecismo da Igreja Católica, que agora está 
completando 20 anos, nos diz que a fé é algo pessoal, porém, não um ato 
isolado. “Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver 
sozinho... Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha 
fé contribuo para carregar a fé dos outros" (CIC nº 166).

Nos roteiros para a Novena, apresentados neste livrinho, há um 
itinerário que nos ajuda a enriquecer a fé, no encontro das famílias que rezam 
juntas. Há testemunhos emocionantes de gente que descobriu o que é estar 
próximo de Deus. Há um convite para nos encantar com a presença viva de 
Deus, e sair com renovado espírito missionário, pelos caminhos da vida, 
levando Cristo aos irmãos. 

Preparamos este livrinho, um CD para cada grupo, com entrevistas, 
reflexões,  dinâmicas e orações, com uma esperança muito grande de que o 
próprio Jesus tome a frente de cada encontro, e o conduza. Que ele abra o 
tesouro de sua Palavra para a compreensão do grupo. E permaneça conosco, 
em nossas famílias, durante todo o Ano Novo que vai chegar. 

Feliz e Santo Natal a todos. Um Ano Novo com Cristo! 

Dom João Bosco, ofm
Presidente da CNBB Regional Sul II
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PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“Não tenham medo. Anuncio a vocês uma grande alegria” (Lucas 2,10)

Aviso: a FAIXA 1 do CD precisa ser escutada, pelo animador, antes do primeiro 
encontro. Sugerimos que o animador tenha a liberdade de saltar alguma parte da 
Novena caso perceba que ficaria muito extensa para o grupo. Não é necessário 
seguir o livrinho ao pé da letra.

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: toca CD, a Bíblia sobre uma mesa ao centro e uma vela).

Animador: Vamos iniciar a nossa caminhada rumo ao Natal. Que todos se 
sintam bem acolhidos nesta família. Na verdade, quem abre os braços para 
nos acolher é o próprio Deus. Ele está no meio de nós quando nos reunimos 
em seu amor. Ele aquece os nossos corações, enche a nossa vida de alegria. 
Certos de que Deus está conosco, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO DE ABERTURA: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 2 DO CD. Se não 
houver ninguém que toque instrumentos, pedimos que se coloque a música num 
toca CD e todos acompanhem cantando com entusiasmo. A letra da música está no 
final do livrinho para as pessoas cantarem juntas.

Alguém da casa: Como é bom estarmos juntos! Como é bom quando as 
pessoas amigas se reúnem para rezar, para estar com Deus! Nós, aqui de casa 
estamos felizes por vocês estarem aqui. A nossa família acolhe a vocês de 
braços abertos.

O SALMO 133 – UMA PESSOA (PODE SER DA FAMÍLIA) PROCLAMA O SALMO
Venham e vejam como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem 
unidos. 
É como um óleo perfumado na cabeça, que escorre e vai descendo até a 
barba. 
Vai descendo até a barba de Aarão e vai chegando até a barra do seu manto.
Viver juntos como irmãos é também como o orvalho do Hermon que cai 
sobre os montes de Sião. Pois a eles o Senhor dá sua bênção e a vida pelos 
séculos sem fim. Glória ao Pai...

Animador: Depois de rezar esse salmo, vamos abrir bem os braços e ir ao 
encontro de cada pessoa que veio aqui; junto ao abraço bem apertado 
diremos: 'Nossa! Como você está feliz!'. Vamos lá? (Tempo para abraços). 
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Anuncio-vos uma grande

alegria

Animador: Mais uma vez é Natal. Deus não se cansa de nos mostrar que ele 
tem um coração de menino; ele não se cansa de vir ao nosso encontro.

Uma criança: Os anjos foram os primeiros a anunciar que Deus se fez nosso 
irmão. Seu anúncio trouxe ao mundo uma grande alegria e uma grande 
esperança de paz.

Uma avó ou um avô: Desde que eu era criança, eu me lembro, o Natal é 
sempre anúncio de paz, de serenidade, de esperança, do carinho de Deus, 
que vem nos visitar. Só escutar o canto 'Noite Feliz' já alegrava o coração da 
gente.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Animador: Em cada um dos encontros da Novena nós tomaremos contato 
com a Palavra de Deus. Então, traga consigo a Bíblia nos próximos encontros.

Leitor 1: Deus havia feito uma promessa. 
Escutemos a leitura do livro do profeta Sofonias, 
capítulo 3, versículos 14 até 18a – primeira parte 
do versículo (alguém lê o trecho da Palavra de Deus).

Leitor 2: Agora escutaremos como ele cumpriu a 
promessa feita. Abramos com respeito a nossa 
Bíblia e acompanhemos a leitura do Evangelho de 
Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 12 (alguém lê). 

Animador: Jesus trouxe alegria para nós. Ser discípulo de Jesus é muito bom! 
Saber que Deus nos ama, que com seu amor nos acompanha e ainda 
preparou uma eternidade de presente para nós, isso é muito bom! Converse 
sobre isso com a pessoa a seu lado e diga-lhe que você é feliz por ser cristão, 
por ser católico e explique o motivo (tempo para conversa... por favor, valorizar 
esse momento).

Leitor 1: O anjo disse aos pastores: “Não tenham medo! Eu anuncio a vocês 
uma grande alegria, que será também alegria para todo o povo: hoje, nasceu 
para vocês o Salvador!” (Lc 2,10).

Leitor 2: Nada de extraordinário, nada de maravilhoso, nada de magnífico é 
dado como sinal aos pastores. Eles verão somente um menino envolto em 
panos que, como toda criança, precisa dos cuidados; um menino que nasceu 
num estábulo e, por isso, não está deitado num berço, mas numa 
manjedoura, ou melhor, num coxo.
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Leitor 3: O sinal de Deus é aquele Menino. É a simplicidade. Deus se faz 
pequeno por nós. Somente com o coração os pastores puderam descobrir 
naquele Menino o Salvador prometido.

Todos: Deus se fez pequeno para que nós pudéssemos compreendê-lo, 
acolhê-lo, amá-lo.

DINÂMICA: LEMBRAR QUEM AMAMOS!
Acender uma vela e colocá-la sobre uma mesa, ou ao chão ao centro da sala junto a 
Bíblia.
Colocar a música instrumental (FAIXA 6 DO CD – repetir se necessário). Convidar os 
presentes a fechar os olhos e pensar em duas pessoas cuja simples lembrança já lhes 
provoca alegria (mais ou menos um minuto). Em seguida, orientar os presentes a 
agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. 
Depois de um tempo necessário para isso, pedir para as pessoas presentes 
perceberem o que é que existe em comum nas duas pessoas, cuja lembrança já lhe 
causa alegria. Deixar um tempo para isso (cerca de um minuto). Em seguida, pedir 
para as pessoas abrirem os olhos.
O animador, mantendo a mesma música tocando, pega a vela que está ao centro e 
entrega para a pessoa mais próxima. Essa pessoa falará de uma qualidade daquelas 
pessoas que só ao lembrar lhe causam alegria. Atenção: não é preciso falar o nome 
das pessoas, mas só da qualidade que lhe causa alegria.
Em seguida, passa a vela acesa para outra pessoa que também falará. Repete o 
mesmo com as pessoas que desejarem falar. É importante que essa dinâmica não 
ultrapasse dez minutos.

Animador: 

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

Terminado esse momento, se for oportuno, pode-se fazer uma breve partilha sobre 
quais qualidades apareceram mais vezes. 

MOMENTO DE ORAÇÃO
A cada prece diremos: Senhor, faz-nos anunciadores da alegria. 

- Senhor, envia-nos como missionários e missionárias, assim como fizeste 
com os anjos, para anunciar a paz ao nosso redor, rezemos.
- Senhor, obrigado pelas pessoas que colocaste ao nosso lado, e que são causa 
da nossa alegria, rezemos.
- Existem pessoas que não sentem alegria, mas principalmente o peso dos 
problemas que os afligem. Para que a celebração do nascimento de Jesus 
traga paz e harmonia aos seus corações, rezemos.
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TESTEMUNHO DE UM GRUPO

GESTO CONCRETO

ORAÇÃO FINAL
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos 

mostre a sua face amiga e conceda-nos sua graça! Que o Senhor volva o seu 
rosto para nós e nos dê a paz. Amém.

“Somos um grupo da Paróquia Santo Antônio e Santo Agostinho em Nogueira, 
Petrópolis (RJ). Tivemos a graça e a felicidade de receber do nosso pároco, Pe. 
Fabiano, o roteiro para grupos 2012 do Regional Sul II com a Campanha da 
Fraternidade.
Fizemos o nosso encontro semanalmente e mergulhamos na proposta. 
Nossos encontros foram preparados com carinho e envolveram os 
participantes em sua profundidade e muito comprometimento. Agradecemos 
de todo coração o maravilhoso subsídio e esperamos mais! Que Deus vos 
abençoe muito. Abraços fraternos” (Thereza – Petrópolis – RJ).

CANTO FINAL: É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD.

Animador: Ouvimos hoje que Deus espalhou a alegria no mundo. Que tal, até 
o próximo encontro, em cada manhã nos aproximarmos das pessoas dizendo 
um 'Bom dia' com alegria? Alguém aqui pode nos dar um exemplo de como 
pode ser um 'Bom dia' com alegria? (Pedir para alguém dar um exemplo).

O próximo encontro será dedicado aos homens. Então, vamos convidá-los 
com alegria para que eles participem conosco da Novena.

Animador: 

Pode-se cantar algum canto à escolha mesmo que não esteja no livrinho.

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Isaías 9,1)

(Material: cinco pares de sapatos masculinos ou femininos e um toca CD). 

CANTO DE ABERTURA: É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD OU NOSSA 
NOVENA SERÁ ABENÇOADA (letra 1 no final do livrinho).

Acolhida pelos donos da casa: Estamos no tempo do Advento. O Advento 
celebra a vinda de Cristo no tempo e na história dos homens para lhes trazer a 
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O Reino está próximo
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salvação. O tema de hoje será a Luz de Deus. Que Jesus, ao se fazer presente 
entre nós, faça brilhar sobre nós a sua luz, ilumine os nossos passos e nos leve 
ao encontro dos irmãos. 

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

Animador: O encontro de hoje é dedicado aos homens. São muitos os 
homens maravilhosos, de muita bondade, generosidade, dedicação e carinho 
tanto nas famílias, quanto em nossa comunidade. Com este encontro, 
queremos dizer a eles o nosso muito obrigado. 

Olhemos para os homens presentes entre nós. Vamos ao seu encontro dar-
lhes o nosso caloroso abraço e digamos: 'Obrigado por você ter vindo!' (Tempo 
para abraços).

Um homem: Senhor, depositamos diante de ti todos os sonhos, todas as 
alegrias e esperanças contidas nos corações de nós homens. Pedimos por 
aqueles que hoje não puderam vir, por aqueles que estão cansados do 
trabalho cotidiano. Olha com carinho, Senhor, para aqueles que sofrem 
injustiça e são obrigados a ficar em silêncio. Cuida daqueles que se encontram 
doentes. Conduz ao bom caminho aqueles que se encontram perdidos. Abre 
teus braços, Senhor, àqueles que te buscam sem saber ao certo onde te 
encontrar. Zela, Senhor, por aqueles que anseiam pela paz. Abençoa, Senhor, 
cada homem desta terra e acende em seu coração a luz da fé. Assim seja!

Todos: Obrigado, Senhor, pelo testemunho de fé que os homens nos dão 
hoje! 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 
Leitor 1: Na história da salvação Deus foi espalhando promessas. Escutemos 
uma do livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 4 a 6 (alguém lê).

Leitor 2: Agora escutaremos como ele 
cumpriu a promessa feita. Abramos com 
respeito a nossa Bíblia e acompanhemos a 
leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4, 
versículos 12 a 17 (alguém lê da Bíblia). 

Animador: Vamos olhar para a figura ao lado. 
O que você vê na figura em relação ao que 
ouvimos? Converse sobre isso com a pessoa a 
seu lado (tempo para conversa).

06



DINÂMICA: SAPATOS SUJOS!

(Dispor para este momento alguns pares de sapatos. É preciso que estejam sujos ou 
aparentem estar sujos. E estejam colocados ao chão, no centro da sala).

Leitor 1: Quando eu era pequeno recebi muitos pitos de minha mãe. Nós 
morávamos no interior e quando chovia eu e meus irmãos gostávamos de 
brincar no barro. Todo dia, minha mãe caprichava na limpeza da casa. Às 
vezes, ela se descuidava um pouco e eis que nós entrávamos na casa limpinha 
com os sapatos sujos de barro vermelho. Naquele piso branquinho ficavam as 
marcas dos nossos passos. Pelos rastos deixados, ela sabia em qual lugar 
estávamos brincando ou escondidos. Hoje, lembrando tudo o que a gente fez, 
sinto doer em meu coração e repito para mim mesmo: “Coitada da mãe!”; 
“Desculpe mãe!”.

Animador: Pois bem, a Igreja é nossa mãe também. A Igreja é a casa de Deus. 
Deus, a cada amanhecer nos entrega limpinha a sua Igreja. Somos nós que 
entramos na sua casa com os sapatos sujos. Para que a luz de Deus, vindo do 
alto neste Natal, ilumine a nossa vida, é preciso tirarmos os sapatos sujos. 
Agora, em atitude de oração vamos pedir para as crianças pegarem um a um 
os sapatos sujos colocados próximos do Menino Jesus e o levem para fora da 
casa: 
- 1º Sapato sujo: é a nossa falta de tempo para Deus. Entramos na casa de 
Deus e temos pressa de ir embora (uma criança neste momento retira um par de 
sapatos);

- 2º Sapato sujo: entramos na casa de Deus exigindo direitos que não temos. 
Falamos mal de nossa Mãe Igreja e não vemos os rastos sujos de nossos 
passos (outra criança retira um par de sapatos);

- 3º Sapato sujo: entramos na Casa de Deus só para pedir ajuda, pedir saúde, 
prosperidade (outra criança retira um par de sapatos).

- O que mais os sapatos restantes significam? (Deixar livre para as pessoas 
falarem e após cada pessoa falar, as crianças vão retirando os sapatos).

Animador: Quem gostaria de comentar algo sobre o que sentimos nesta 
dinâmica? 

Animador: Peçamos que o Senhor da Vida nos ajude a sermos dóceis à sua 
vontade e saibamos viver com sabedoria cada dia de nossa vida. A cada prece 
digamos: Vem, Senhor, ao nosso encontro! 

MOMENTO DE ORAÇÃO
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- Existem tantos tipos de conflitos entre as pessoas, nas famílias, na 
sociedade. Peçamos que a paz, fruto da presença do amor de Deus, que Jesus 
veio trazer, seja experimentada por todos nós, rezemos.
- Jesus nasceu para criar laços de amor conosco. Para que nenhuma pessoa se 
sinta sozinha, isolada, deixada de lado e fora do nosso coração, rezemos. 
(Intenções espontâneas).

Outro homem: Ó Pai, a tua luz ilumina este nosso grupo e o silêncio é a oração 
deste dia que termina: Pai querido, ouve-nos! Queremos oferecer-te a nossa 
família, os momentos de alegria, os nossos trabalhos, os nossos tropeços e 
pecados. Volva o teu olhar sobre o rosto de cada um de nós aqui presente.

Um rapaz: Pai, tu habitas o céu, mas nos deixaste aberto o teu coração; dá-nos 
a coragem do amor para te levar lá onde a alegria e a paz estão ausentes. Tu 
que vês as lágrimas e as fadigas; tu que conheces as nossas necessidades: dá-
nos o pão de cada dia e sem medo do amanhã o dividiremos com quem não o 
tem.

Um avô: Perdoa-nos as ofensas, Pai, como perdoamos aqueles que nos 
ofenderam. Fica sempre conosco; não nos abandones quando a estrada da 
vida se torna pedregosa. Pai, salva-nos do mal. Diante das tentações que nos 
atacam fortalece-nos para que vença em nós o amor. Contigo construiremos o 
mundo como tu o queres, belo como o Céu. Amém.

Leitor 1: Ouviremos o testemunho do missionário Jacinto José Rodrigues, da 
cidade de Guamiranga (PR). Ele é cego. Deu este testemunho diante de três 
mil pessoas durante o encerramento das cinco semanas missionárias 
realizadas pelos leigos – (FAIXA 7 DO CD).

Cantemos: Deixa a luz do céu entrar (2x). Abre bem as portas do seu coração 
e deixa a luz do céu entrar.

G

Animador: O nosso encontro de hoje está sendo sobre a Luz de Deus. 
Repitamos dentro de nós, no decorrer dos próximos dias, se possível 
centenas de vezes, esta breve jaculatória: “Ilumina-me Senhor”. Aviso: 
convidar as crianças para o próximo encontro, pois será destinado a elas. 

TESTEMUNHO: A LUZ DE DEUS JAMAIS SE APAGA

ESTO CONCRETO
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HISTÓRIA: A LUZ TESTEMUNHA A EXISTÊNCIA DE DEUS
Dois homens trabalhavam juntos com as máquinas da prefeitura. Devido ao 
seu trabalho itinerante quase sempre dormiam em uma barraca. Um deles, 
antes de dormir, sempre se ajoelhava para rezar e o outro implicava: “Por que 
rezar, se você nem sabe se Deus existe?”. Uma ocasião, aquele que rezava 
disse ao outro: “Quando você recebe uma carta de sua esposa e filhos, como 
você sabe que foi ela que a escreveu?”. “Pela letra”, respondeu. “Quando você 
ouve passos de animais, ao redor da barraca, como sabe, depois, se foi um 
carneiro, um boi e não um leão?”. “Pelos rastos”, respondeu o outro. Depois 
disso, disse-lhe: “Venha aqui fora da barraca”. O outro foi. Acrescentou: “Olhe 
para o céu e veja a lua; olhe a multidão incontável de estrelas que povoam o 
céu. Amigo meu, estes sinais, lá em cima, não são dos homens!”. 

Animador: Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção nos 
conceda sua graça, derrame sobre nós e sobre nossas casas as suas bênçãos e 
nos guarde sãos e salvos. Que Ele nos conserve íntegros na fé, pacientes na 
esperança e perseverantes na caridade. Abençoe-nos Deus que é Pai, Filho e 
Espírito Santo. Amém.

SE DESEJAREM PODE-SE CANTAR NOITE FELIZ – FAIXA 5 DO CD.

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO – POR FAVOR, NÃO SALTAR ESTE 
MOMENTO!

Animador: Esqueceram os três reis magos (leitores: dois jovens que tenham voz 
firme).

Um jovem: Os jovens de uma paróquia prepararam uma encenação do 
nascimento de Jesus. Escreveram as palavras de José, de Maria, dos anjos, até 
mesmo pensaram como realizar o burrinho.
Distribuíram as partes para cada um. Todos queriam fazer a parte de José e de 
Maria, mas ninguém queria fazer a parte do burrinho. Decidiram então vestir 
um cachorro de burrinho. Escolheram um cachorro grande e manso. Com a 
roupa de burrinho e as suas orelhas grandes enganaria todo mundo, desde 
que na hora da apresentação ele não latisse.
Mas quando apresentaram o ensaio para a freira, ela logo percebeu e disse: 
“Vocês esqueceram os três reis magos!” O coordenador dos jovens levou as 
mãos à cabeça e ficou apavorado. E agora, o que fazer? Só faltava um dia para 

ORAÇÃO FINAL
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a apresentação! Conversaram com o padre e esse lhes sugeriu: “Procurem 
três pessoas da comunidade e expliquem a elas que façam o papel dos reis 
magos, mas de um modo moderno. Podem fazer com as roupas que usam 
todos os dias e que tragam um presente ao Menino Jesus”. 

A proposta agradou a todos do grupo. Em poucas horas o grupo conseguiu as 
pessoas que precisava para substituir os reis magos. 

Uma moça: No dia da apresentação, uma multidão imensa estava ansiosa 
pelo teatro. Tudo correu bem; só o cachorro-burrinho que se perdeu no início 
da apresentação e depois até acabou dormindo num canto. No entanto, os 
três reis magos emocionaram a todos.

- O primeiro rei mago era seu Wilson, um homem de 50 anos, maquinista de 
trem. O Wilson disse: “Quando me aposentei, ainda cheio de forças, a firma 
quis que eu continuasse trabalhando. Mas olhando para trás, vi quantas vezes 
Deus me salvou de acidentes nos trilhos. Decidi então, viver a minha vida de 
aposentado como missionário na Igreja. Hoje eu trabalho para Deus!”. Depois 
disso, ele colocou a sua carteira profissional junto ao Menino Jesus.

- O segundo rei era na verdade uma rainha, a Luiza, mãe de dois filhos. Ela 
trazia nas mãos o manual da catequese e o colocou ao lado do Menino Jesus. 
A Luiza disse: “Quando os meus filhos eram pequenos eu cuidei deles. Agora 
que cresceram, eu resolvi doar um tempo da minha vida a Deus. Encontrei um 
sentido muito profundo para a minha vida”.

- O terceiro era a jovem Francisca: “Eu trouxe de presente para Jesus um balde 
com um pano. Há dois anos eu ajudo na limpeza da nossa capela. Receba 
Jesus este meu presente”. 

Do meio do povo escutavam-se soluços e pessoas cochichando: “Se for assim 
eu também posso ser um rei mago!”.

Animador: Para o nosso próximo encontro da Novena cada um de nós vai ser 
um rei mago ou uma rainha, inclusive as crianças. Cada um vai pensar o que 
vai oferecer a Jesus. Vai levar o presente a Jesus e explicar para todos o motivo 
pelo qual oferece aquele presente. Atenção: ninguém pode ficar sabendo do 
presente do outro. Será surpresa! 

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).
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 TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“Ele trará a paz” (Miquéias 5,4)

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: montar o presépio antes do encontro. Preparar com criatividade as 
crianças para entrarem solenemente com a imagem do Menino Jesus antes da 
dinâmica. Que cada pessoa traga consigo o presente que dará a Jesus).

CANTO DE ABERTURA: NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (letra 1 no final 
do livrinho).

Dono (a) da casa: Bem vindos! Que bom ter vocês aqui conosco! Temos a 
grande graça de reviver, mais uma vez a preparação para o Natal de Jesus. É 
um tempo de bênção para todos nós, pois além de nos reunirmos em família 
para rezar e partilhar a vida, tornamo-nos mais irmãos uns dos outros. 

Animador: Invoquemos a presença da Trindade Santa que nos chama, nos 
acolhe e nos envia, traçando sobre nós o Sinal da Cruz. Em nome do Pai...
O encontro de hoje será dedicado às crianças. Elas sempre trazem alegria em 
nossas casas. Elas são meigas, carinhosas, bondosas, agitadas e amigas. Jesus 
até disse que quem quiser entrar no céu deve ser como uma criança. O abraço 
de hoje vai para quem? É claro que para as crianças! Então, vamos lá, vamos 
abraçá-las de tal modo que sintam todo o nosso amor por elas (tempo para 
abraços).

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)

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Animador: Deus havia feito uma promessa. Escutemos a leitura do livro do
profeta Miquéias, capítulo 5, versículos 1 até 4a 
(alguém lê o trecho da Palavra de Deus).

Animador: Deus fez a promessa e agora 
escutaremos como ele cumpriu a promessa feita. 
Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12 
(alguém lê). 

A paz é fruto da presença
de Deus
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Leitor 1: Os magos não eram do povo judeu. Eram estudiosos que vieram do 
oriente para acolher Jesus que nasceu em Belém e que nasceu para beneficiar 
a todos os povos com a sua paz. 

Leitor 2: Mas Herodes e toda a cidade de Jerusalém se perturbaram e 
perderam a paz. Sim, Jesus provocou preocupação e ameaça às autoridades 
da época, pois não queriam perder seus privilégios. 

Leitor 3: O Evangelho diz que Herodes e as autoridades de Jerusalém ficaram 
alarmados e perderam a paz. Mas quem está do lado de Deus escuta os anjos 
cantando: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens!” (Lc 2,14). 
Que haja paz na terra é a vontade de Deus, e ao mesmo tempo uma tarefa 
entregue aos homens.

Todos: Senhor Jesus, a tua presença gera paz entre nós.

TESTEMUNHO DE RECONCILIAÇÃO 
Em nossa comunidade a participação na igreja estava fraca e por isso 
resolvemos visitar as famílias convidando-as para a Novena de Natal. Numa 
casa encontramos uma jovem mulher que tinha se desentendido com sua 
mãe. Ficaram afastadas durante dois anos. Sua mãe tentou conversar, mas 
ela não aceitava. Sem saber desses fatos, a convidamos para a Novena e lhe 
deixamos de presente o livrinho. No segundo encontro ela veio. Era 
justamente o encontro que se contava um testemunho de perdão entre um pai 
e um filho. Ela se comoveu e, na partilha, disse a todos o que estava 
acontecendo com ela. Contou que não veio no primeiro encontro porque 
quando lia o livrinho tinha visto aquele testemunho. Sentiu em seu coração 
um grande aperto e disse para si mesma: “Como poderei participar da 
Novena de Natal se não sou capaz de perdoar minha própria mãe?”. Depois 
disso, ela pediu a seu esposo para levá-la até a casa de sua mãe em outra 
cidade. Chegando à casa de sua mãe, abraçou-a e pediu perdão. As duas 
choraram e se reconciliaram. Naquele dia falou à sua mãe quanto a amava 
(Maria Santina – Vila Andradina – Ortigueira – PR).

DINÂMICA: OS REIS MAGOS SOMOS NÓS!
(Enquanto escutamos em volume baixinho a FAIXA 12 do CD as crianças entram 
trazendo solenemente uma imagem do Menino Jesus e o colocam na manjedoura 
debaixo da árvore de Natal ou sobre uma mesa. Fazem isso antes da dinâmica da 
entrega dos presentes. Os presentes serão colocados ao redor do Menino Jesus).
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Animador: No último encontro, recebemos 
a missão de ser reis magos. Cada um trouxe 
o seu presente, que ainda está bem 
guardadinho, para o aniversariante Jesus. 
Vamos fazer do seguinte modo: enquanto 
continuamos ouvindo a música (FAIXA 12 
DO CD, repetir se necessário), começando 
pelas pessoas de mais idade, uma a uma, 
vamos nos ajoelhando próximo do Menino 
Jesus e, recolhendo todo o carinho que 

temos no coração, ofereçamos a Ele, com simplicidade, o presente. Ele que 
olha o coração saberá nos entender. 
Em seguida, levantando-se e olhando ao redor cada pessoa explicará a todos 
o motivo pelo qual oferece a Jesus aquele presente. As últimas pessoas que 
vão oferecer os seus presentes a Jesus serão as crianças (quando todos tiverem 
oferecido o seu presente, cantar Noite Feliz (FAIXA 5 DO CD). 

Animador: 

HISTÓRIA REAL: MICHAEL E JESUS (SE HOUVER TEMPO)
No mês de dezembro, quando faz muito frio na Rússia, dois missionários 
estrangeiros visitaram um orfanato. Saindo, um deles contou:
“Falamos para as crianças que Maria e José, chegando a Belém, não acharam 
lugar na hospedaria e, por isso, foram a um estábulo. Foi lá que nasceu Jesus. 
Terminamos a história e demos a elas papelão e tecido para cada uma fazer 

MOMENTO DE ORAÇÃO

A cada prece diremos: Vem, Senhor Jesus derramar o seu amor!
- Sobre nossas famílias. Vem, Senhor Jesus...
- Sobre as pessoas que sentem solidão. Vem, Senhor Jesus...
- Sobre os sofredores, vitimas das injustiças. Vem, Senhor Jesus... 
- Sobre os que anseiam por paz. Vem, Senhor Jesus...
- Sobre as pessoas que perdem o sentido da vida. Vem, Senhor Jesus... 

Oração: Ó Pai, que enviaste teu Filho único não para condenar, mas para 
salvar o mundo por amor, abri o nosso coração para que possamos acolher o 
dom da tua presença. Que este tempo do Advento, rumo ao Natal, seja um 
tempo de conversão, de abertura à tua Palavra e de reconciliação com os 
nossos irmãos e irmãs de caminhada. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Ofereceram-lhe presentes
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uma manjedoura. Enquanto montavam, caminhei entre elas para ver se 
precisavam de ajuda. Quando cheguei perto do pequeno Michael, de seis 
anos, vi que ele já havia terminado. Mas quando olhei a manjedoura dele eu vi 
dois bebês deitados. Chamei o tradutor e perguntei ao Michael por que havia 
dois bebês na manjedoura. Cruzando seus bracinhos e olhando a sua 
manjedoura, ele começou a repetir a história que tinha escutado. Para uma 
criança tão pequena, que ouviu a história de Natal pela primeira vez, ele 
repetiu certinho, até chegar à parte onde Maria coloca o Menino Jesus na 
manjedoura. Daí em diante, ele começou a acrescentar alguns detalhes. Ele 
disse: Quando Maria colocou o Menino Jesus na manjedoura, Jesus olhou pra 
mim e perguntou se eu tinha onde ficar. Eu disse a ele: eu não tenho papai nem 
mamãe e não tenho onde ficar. Então Jesus disse que eu podia ficar com ele. 
Mas eu disse que eu não poderia porque eu não tinha um presente pra ele. 
Mas, eu queria muito ficar com Jesus. Então, eu pensei em alguma coisa que 
eu podia dar de presente a ele. Perguntei: se eu aquecer você, isso serviria de 
presente? E Jesus me disse: Se você me aquecer, isso vai ser o melhor presente 
da minha vida. Então eu deitei na manjedoura, bem pertinho dele. Jesus olhou 
pra mim e me disse que eu podia ficar com ele para sempre”. 

Animador: O tema da Novena de hoje foi a paz, o perdão. Sabemos que o 
perdão é sempre de novo necessário. Então, o gesto concreto será 
reconciliar-se com alguém com quem a gente se desentendeu. Quem sabe 
será este o maior presente que daremos a Jesus. 

CANTO FINAL: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 4 DO CD. 

(As pessoas podem retirar os presentes que trouxeram e levá-los consigo, pois se 
trata de um gesto simbólico).

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

GESTO CONCRETO

ORAÇÃO FINAL

Todos juntos: Senhor Jesus Cristo, fazei entrar nesta casa, com nossa humilde 
visita, a alegria serena, a caridade benfazeja, a saúde duradoura. Retire-se 
daqui toda inveja, ciúme e discórdia. Senhor, manifestai o poder do vosso 
Santo Nome e abençoai esta casa e seus moradores. Vós que sois Deus, com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai...
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QUARTO ENCONTRO DA NOVENA
“Eis que a Virgem dará a luz um filho’’ (Isaías 7,14)

(Material: árvore de Natal e uma cesta com bolinhas para serem penduradas na 
árvore. Um toca CD).

Acolhida pelos dono da casa: Sejam todos bem-vindos à nossa casa! Nossa 
família se alegra com a visita de vocês e abre as portas para acolher o Menino 
Deus que vem a nós neste Natal. 

Animador: Com a alegria de estarmos juntos na presença de Deus, iniciemos 
em nome do Pai, do Filho... (Pode ser cantado).

O Natal do Senhor está cada vez mais próximo. Cresce também a nossa união 
e a nossa expectativa. Hoje ouviremos sobre o Concílio Vaticano II. Neste 
clima de Natal, de muita alegria cantemos com entusiasmo.

CANTO DE ABERTURA: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 4 DO CD.

Leitor 1: Cinquenta anos atrás, na Basílica São Pedro de Roma, iniciava-se o 
Concílio Vaticano II. Um concílio é a assembleia solene dos bispos católicos de 
todo o mundo, convocada pelo Papa, para tratar assuntos referentes à fé, à 
moral e a questões gerais da vida da Igreja. 

Leitor 2: O Concílio segue o modelo daquela reunião dos Apóstolos em 
Jerusalém, conforme nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos. Nos 2.000 anos 
de caminhada da Igreja aconteceram somente 21 concílios. 

Leitor 3: No Concílio Vaticano II participaram cerca de 2.500 bispos. Os bispos 
se reuniram em Roma nos meses de outubro a dezembro. Isso aconteceu 
durante quatro anos entre 1962 e 1965. Muitos de nós não tinham nascido 
ainda. 

Todos: Obrigado, Senhor, pela comunhão que se vive na Igreja Católica.

Canto: Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar! (bis). Somos 
povo escolhido, e na fronte assinalado. Com o nome do Senhor, que caminha 
ao nosso lado. 

Animador: Ouviremos uma entrevista que Dom Laurindo Guizzardi, bispo 
emérito da Diocese de Foz do Iguaçu fez com o Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
arcebispo de São Paulo – FAIXA 8 DO CD (Duração 3 minutos).

Animador: A nossa gratidão a Deus é imensa, pois Ele continua conduzindo a 
sua Igreja.
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Uma
jovem dará 

a luz um
filho

1 Pe. Marcelo Rossi, Parábolas que transformam vidas, Editora Novo Rumo, Curitiba, 2003, p. 68.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa Bíblia e 
acompanhemos a leitura do livro de Isaías, capítulo 
7, versículos 10 a 14 (alguém lê o texto bíblico).

Leitor 2: Deus cumpre a promessa: Evangelho de 
Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38 (alguém lê).

Animador: Deus havia prometido um sinal. O sinal de Deus se concretiza na 
pessoa de Maria e em seu Filho Jesus. Deus age na simplicidade e no silêncio 
de Maria. 

Leitor 2: O sinal de Deus passa despercebido a quem é superficial, mas tem 
profundo significado a quem tem um coração puro que pode ver a Deus.

Todos: Obrigado, Senhor, pelos sinais do teu amor.

1
DINÂMICA: AS BÊNÇÃOS QUE POSSUÍMOS

(Material: cesta com bolinhas que serão penduradas na árvore conforme será 
indicado nesta dinâmica).

Leitor 1: Ouvi alguém dizer: “Tomara que o ano que vem seja melhor. Neste 
ano não me aconteceu nada de bom”. Olhei para ver quem acabara de dizer 
essas palavras e vi uma moça. Era muito bonita. Vinha com mais duas colegas, 
abraçando seus livros e cadernos. Saíam do portão de um colégio conhecido 
como um dos melhores, em nível de ensino. A moça que disse aquela frase, 
que me chamou a atenção, olhou para seu relógio e disse: “Puxa! Tenho que 
me apressar! Hoje é o aniversário de meu pai e vamos fazer uma festa lá em 
casa. Eu prometi acompanhar minha mãe nas compras do supermercado”. 
Fez um sinal para o ônibus e despediu-se das colegas. 

Fiquei pensando: ela tinha dito que nada de bom lhe acontecera. No entanto, 
era jovem, tinha saúde, beleza e um lar onde, pelo menos o pai e mãe lhe 
esperavam. Estudava num bom colégio, tinha amigas e dos seus gestos se 
percebia que estava bem. Quantas bênçãos do céu ela possuía, sem notar. 
Que pena que isso seja tão comum nas pessoas. 

Leitor 2: O mesmo pode acontecer com cada um de nós católicos: ficamos 
lamentando algumas coisas de nossa Igreja e não vemos a ação de Deus que 
continua agindo como outrora. Por exemplo: estamos celebrando os 50 anos 
do Concílio Vaticano II; na próxima Novena falaremos sobre o Sínodo que 
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aconteceu em outubro e, na sexta novena ouviremos sobre a Jornada 
Mundial da Juventude que acontecerá no Brasil em 2013.

Animador: A Igreja é como uma grande árvore que estende seus 
ramos por todas as nações e povos da terra. A Igreja produz 
incontáveis frutos de salvação. Agora, cada um de nós poderá 
comentar sobre algum fruto da Igreja e, em seguida, 
simbolizando esse fruto, colocará uma bolinha na árvore de
Natal (enquanto as pessoas falam colocar em volume baixo a FAIXA 6 DO CD).

Animador: O Concílio Vaticano II colocou a Palavra de Deus no centro das 
atenções da vida da Igreja. Ouçamos o testemunho do Paulinho de apenas 
cinco anos de idade. Ele acompanha sua mãe nas visitas missionárias e 
aprendeu de cor o texto do Evangelho sobre Zaqueu – FAIXA 9 DO CD.

Animador: Felizes somos nós por fazermos parte desta Igreja tão linda. 
Repartindo-nos em dois grupos, façamos a oração agradecendo os 50 anos do 
Concílio Vaticano II:

Mulheres: Divino Espírito Criador, que encheis de vida a face da terra e 
conduzis a Igreja, vós inspirastes a realização do Concílio Vaticano II. No 
cinquentenário desse grande dom feito à vossa Igreja, concedei a nós o 
mesmo ardor e entusiasmo, que inspirou a realização do Concílio. 

Homens: Renovai-nos na fé! Alimentados pela Palavra de Deus e fortalecidos 
pela celebração dos Santos Mistérios, vivamos em profunda comunhão 
eclesial e caminhemos na alegria e na esperança. 

Mulheres: Fiéis às vossas inspirações e fortalecidos por vossos sete dons, 
perseveremos na busca da unidade entre todos os discípulos de Cristo. Vossa 
graça fecunde nosso anúncio e testemunho missionário e manifeste ao 
mundo a verdade do Evangelho. 

Homens: No espírito de diálogo e serviço, que de vós procede, saibamos 
promover a justiça, o amor e a paz entre todos. Guiados por vossa luz, 
caminhemos confiantes para o reino da vida sem fim, e contemplemos a vós, 
unido ao Filho e ao Pai. Amém.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos pela Igreja que deste de 
presente para nós. É ela que nos torna teus filhos, nos alimenta com a 
Eucaristia, purifica nossos pecados e nos fortalece na caminhada. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.
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GESTO CONCRETO

ORAÇÃO FINAL

Animador: O Concílio Vaticano II nos chamou à comunhão e participação. O 
nosso gesto concreto será contribuir generosamente com a coleta para a 
evangelização que acontece no 3º Domingo de dezembro em todas as 
paróquias.

TESTEMUNHO: DAR CASA E FAMÍLIA AOS POBRES

“Uma família de nosso bairro estava com a sua 
casa quase desabando e o risco era cada dia 
maior. Algumas pessoas da comunidade se 
sensibilizaram e pediram ajuda ao nosso grupo. 
Fomos juntos pedir ajuda às casas, às empresas, 
aos amigos e também na Igreja. Conseguimos 
todo o material que precisávamos. Na construção 
contamos com a ajuda dos Vicentinos. Com a 

graça de Deus e boa vontade das pessoas a mãe e seus filhos ficaram seguros 
na nova moradia, pois o pai, que já estava doente, faleceu antes de ver sua 
família abrigada com dignidade e higiene; até então, nunca tinham tido uma 
casa com banheiro e rede de esgoto. Além da casa, foram doados pela 
comunidade móveis, colchões, roupas de cama, etc. Foi lindo ver a partilha e a 
união. Em seguida, a maior prova de amor veio da parte de três famílias que 
adotaram três dos oito filhos daquela família necessitada” (Adenildes e Luz 
Salete – Vila Isabel – Ponta Grossa – PR).
Animador: Saibamos, então, queridos católicos, que a Igreja entendida como 
Povo de Deus, onde todos podem viver a comunhão e participação, foi um 
desejo do Concílio Vaticano II.

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 missionário. Amém. 

CANTO FINAL: NOITE FELIZ – FAIXA 5 DO CD. 

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

Eu era forasteiro
e me recebeste em casa
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QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
“Não tenham medo, pois o nosso Deus está aqui” (Isaías 35,4)

(Material: folha de papel para cada pessoa; lápis ou caneta. Bíblia, flores e vela. Um 
toca CD. Se ainda não foi feito, sugerimos às famílias que montem o presépio). 

Acolhida por conta dos donos da casa: Sejam todos bem-vindos! É com 
grande alegria que acolhemos vocês para, juntos, rendermos graças a Deus e 
também prepararmos o nosso coração para o Natal. Aproxima-se a festa do 
nascimento do Jesus e por isso abramos o coração para acolher as graças que 
Ele nos oferece. 

Animador: Iniciemos em Nome do Pai, do Filho... 

CANTO DE ABERTURA: É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD.

Leitor 1: No dia 11 de outubro deste ano, no 50º aniversário de abertura do 
Concílio Vaticano II, foi aberto também o Ano da Fé que terminará em 24 de 
novembro de 2013, Solenidade de Cristo Rei do Universo. 

Animador: Sobre o Ano da fé o Papa Bento XVI disse: “Será um momento de 
graça e de empenho para uma sempre mais plena conversão a Deus, para 
reforçar a nossa fé n'Ele e para anunciá-Lo com alegria ao homem do nosso 
tempo”.

Leitor 2: No mesmo mês de outubro aconteceu, em Roma, o Sínodo com o 
título: Nova evangelização para a transmissão da fé cristã. A nova 
evangelização torna-se cada vez mais relevante em nossos tempos e, por isso 
mesmo, o Papa instituiu o Pontifício Conselho para promover a nova 
evangelização em todo o mundo, mas sobretudo nos países e lugares de 
antiga evangelização, onde a fé cristã está passando por sérias dificuldades, 
correndo até mesmo o risco de desaparecer.

Vamos recitar ou cantar (Pe. Zezinho): Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda 
creio e quero crer. Que sem religião não sei viver. Não sei viver! Não sei 
viver!

Leitor 1: A preocupação com a fé não é nova e já foi um dos motivos mais 
importantes da convocação do Concílio Vaticano II, cuja comemoração dos 50 
anos também iniciou em outubro passado. 

Leitor 2: A cada três anos, em média, o Sínodo tem suas assembleias gerais 
ordinárias, convocadas pelo Papa, das quais participam representantes das 
Conferências Episcopais de todo o mundo, além de outros bispos, em função 
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Jesus 
vendo 

a fé 
deles

disse...

do ofício que desempenham, junto com convidados e representantes do 
Povo de Deus. 

Animador: Ouviremos uma entrevista realizada por Dom João Bosco de 
Sousa, bispo de União da Vitória (PR) a Dom Geraldo Lírio, arcebispo de 
Mariana (MG) sobre o sínodo – FAIXA 10 DO CD (4 minutos de duração).

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Leitor 1: Deus havia feito uma promessa. Escutemos a leitura do livro do 
profeta Isaías, capítulo 35, versículos 3 a 7 (alguém lê o texto bíblico).

Leitor 2: Deus cumpre a promessa feita. 
Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 
a 11 (alguém lê).

Animador: Vamos olhar para a figura ao lado 
onde está retratada a cura que Jesus fez ao 
paralítico. O que a gente vê na figura em 
relação ao que ouvimos? Vamos fazer um 

breve cochicho com as pessoas mais próximas sobre o Evangelho que 
ouvimos (tempo para conversa). 

Leitor 1: Cafarnaum no tempo de Jesus era uma das maiores vilas da região. 
Era uma aldeia de pescadores. O Evangelho nos conta que “quando soube que 
João Batista tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e 
foi morar em Cafarnaum” (Mt 4,12-13). A partir daquele momento, na vila de 
Cafarnaum Jesus estabeleceu sua moradia permanente e o centro de 
irradiação da sua missão. Foi dali que Jesus começou a anunciar que o Reino 
dos Céus está próximo (Cf. Mt 4,17). Foi ali que ele chamou Pedro, André, 
Tiago, João e Mateus, que era cobrador de impostos. 

Leitor 2: Jesus estava em casa, isto é, não estava na sinagoga ou no templo. 
Estava em casa e anunciava a Palavra. Muita gente estava ansiosa por ouvir a 
sua Palavra ao ponto de faltar espaço. Alguns homens trouxeram um 
paralítico para Jesus. Não conseguindo levá-lo até Jesus, tiveram a ideia de 
fazer uma abertura no teto e desceram o paralítico diante dele. 

Leitor 3: Jesus percebendo a fé daquelas pessoas curou o paralítico. Deus 
percebe quando o ser humano se aproxima dele com fé.

Todos: Senhor Jesus, obrigado pelo dom da fé.

Animador: O que essa passagem tem a ver com o Natal? Se perguntássemos 
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ao paralítico quando foi que Jesus nasceu para ele, com toda certeza ele diria 
que foi naquele dia em que foi levado pelos seus amigos, descido pelo teto da 
casa de Jesus, colocado diante de Jesus e depois tocado pelo seu amor. O 
Natal, para o paralítico, aconteceu naquele dia.

DINÂMICA: A MACA EM QUE OS AMIGOS NOS LEVAM ATÉ JESUS

Material: Uma folha de papel e caneta para cada um dos participantes. 

Leitor 1: Todos sabem o que é uma maca? Quem assiste futebol deve ter visto 
que quando um jogador se machuca, ele é retirado do campo, levado por 
duas ou mais pessoas, na maca. 

Animador: Cada um de nós vai receber um 
pedaço de papel onde vai desenhar uma maca 
parecida com esta da figura ao lado. Em 
seguida, vai escrever o seu nome e o nome de 
quatro pessoas que estão levando ou 
tentando levar você a Jesus (entregar para cada 
participante um pedaço de papel e uma caneta).

Animador: Agora que todos terminamos vamos fazer um bate-papo sobre a 
experiência de ser levado a Jesus por outras pessoas. Mesmo se você não 
conseguiu desenhar a maca, você pode nos contar quem o está levando a 
Jesus (tempo para partilha. Colocar a FAIXA 6 DO CD em volume baixo. Repetir a 
mesma música mais vezes se for necessário).

TESTEMUNHO: DEUS ESCUTA AS NOSSAS ORAÇÕES
“Sou um padre italiano e gosto de visitar os doentes. Um dia de primavera, 
com muito sol, indo de bicicleta, rezando, estava tão gostoso pedalar, que 
acabei passando do lugar onde eu devia ir. De repente, parei e me perguntei: 
“Onde estou? Como fui me perder nesta cidadezinha que conheço tanto?”. 
Olhei ao redor, observei um casarão antigo e, neste momento, abriu-se a 
porta e uma senhora, em lágrimas, gritou: “Meu Deus, um padre, um padre!”. 
Aquela senhora veio até mim e desesperada, sufocada, disse-me que estava 
sozinha em casa, sem telefone e seu esposo estava para morrer. Ele pedia sem 
parar a presença de um padre, mas ela não podia deixá-lo sozinho para ir 
chamar o padre. Então, rezou a Deus que enviasse um sacerdote. E eu tinha 
chegado ali sem saber o motivo.
Entrei, dei a unção a ele e também a eucaristia. Abri a teca e encontrei duas 
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hóstias. Eu tinha certeza que havia colocado somente uma. Permaneci junto 
daquele doente que, poucos minutos depois, passou para o céu. Mais tarde, 
continuei minha viagem. Cheguei na casa daquele outro doente onde eu 
deveria ter ido desde o início. Os familiares me perguntaram por que eu 
estava tão atrasado. Contei-lhes tudo. Ficaram maravilhados. Uma pessoa da 
família disse: “Padre, escutando o senhor, senti que a nossa família está longe 
de Deus. Domingo próximo, quero ir à missa, vou me confessar e receber a 
comunhão”. É o pai, a mãe e dois filhos que há tempo não participavam da 
Igreja” (Pe. Giampietro A. Rossi).

Animador: 

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento com um Pai Nosso...

GESTO CONCRETO

O nosso gesto concreto será convidar os jovens para o próximo encontro, pois 
será dedicado a eles.

CANTO FINAL: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 2 DO CD.

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

MOMENTO DE ORAÇÃO

A cada prece digamos: Dai-nos, Senhor, um coração apaixonado 
por ti. 
- Os anjos anunciaram que nasceu para nós o Salvador. São muitas as pessoas 
que não descobriram a beleza desta verdade. Para que este Natal ajude a 
todos nós a anunciar com nossa vida e nossas palavras a alegria da salvação, 
rezemos.
- Para que a nossa família e nossa Comunidade sejam locais de acolhida para 
todos os que buscam um sentido para sua vida, rezemos. 

ORAÇÃO FINAL

Oremos: Senhor, Deus da vida e do amor, coloca em nosso coração o desejo 
de te encontrar profundamente. Que por meio de nós, o teu Evangelho brilhe 
a todos que se encontram na escuridão, de tal modo que sejam também eles 
levados ao encontro contigo. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Amém. Em nome do Pai, do Filho...
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SEXTO ENCONTRO DA NOVENA
“Jovem eu te ordeno: levanta-te” (Lucas 7,14)

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: folha de papel para cada pessoa; lápis ou caneta. Bíblia e vela. Um toca 
CD). 

CANTO DE ABERTURA: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 2 DO CD.

Animador: Sejam todos bem vindos! Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. Este é o nosso sexto encontro da Novena. À medida 
que participamos da Novena vamos entendendo que o Natal não é um dia só 
no ano, mas é Natal cada vez que nós percebemos que Deus se manifesta em 
nossa vida. 

Leitor 1: O encontro de hoje é dedicado aos jovens. A juventude é muito 
importante por ser a fase das grandes opções da vida. Entre 15 a 24 anos 
temos, no Brasil, 34 milhões de pessoas, isto é, 20 por cento da população. O 
Papa Bento XVI disse, quando veio ao Brasil: “Sem o rosto jovem a Igreja se 
apresentaria desfigurada!”. Então, vamos dar um abraço gigante nos jovens 
presentes entre nós, rapazes e moças, tão carinhoso como o próprio Jesus 
daria (tempo para abraço aos jovens).

Leitor 2: No mês de julho do ano que vem, o Papa retornará ao Brasil para 
encontrar-se com os jovens: será a Jornada Mundial da Juventude. Tem como 
tema:

Todos: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28,19).

Leitor 3: Mais do que um encontro que reúne milhares ou mesmo milhões de 
jovens, a Jornada Mundial da Juventude dá testemunho de uma Igreja viva e 
em constante renovação. Os protagonistas deste grande encontro de fé e 
esperança são os jovens.

Recitar ou cantar (Pe. Zezinho): Um jovem custa muito pouco, um pouco de 
muito amor. (bis) 

Animador: Ouçamos uma entrevista realizada pelo Pe. Mário Spaki com o Pe. 
Carlos Sávio Ribeiro, assessor nacional da Comissão Episcopal para a 
Juventude – FAIXA 11 DO CD (4 minutos de duração).
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS COMO DISCÍPULOS

Animador: Deus prometeu estar no meio do 
seu povo. Ouçamos o profeta Isaías, capítulo 9, 
versículos 1 a 3 (alguém lê).

Animador: Deus cumpre a promessa feita. 
Acompanhemos a leitura do Evangelho de 
Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17 (convidar um 
adolescente ou jovem para ler). 

Animador: O que você vê na figura em relação 
ao que ouvimos? Forme uma rodinha com as 
pessoas que estão próximas a você e converse 
com elas sobre esse trecho do Evangelho. 
Depois de alguns minutos se fará uma partilha 
com todos. (Tempo para conversa).

Leitor 1: Naim é uma pequena vila não nomeada em outro lugar na Bíblia. Fica 
a três horas de caminhada de Nazaré. O episódio do Evangelho que ouvimos 
acontece em Naim. O Evangelho nos fala de dois grupos de pessoas: em meio 
a um grupo de jovens (os apóstolos) estava indo Jesus, a Vida em pessoa. No 
outro grupo de pessoas estava sendo levado um adolescente morto, filho 
único de uma viúva. Um rapaz, bem aquele que devia ter a vida, está morto. 
As pessoas que o levavam não sabiam que o levavam para Jesus. 

Leitor 2: Quando os dois grupos se encontraram, Jesus viu a situação, teve 
compaixão do jovem e daquela mulher. Jesus sentiu no mais profundo de si a 
dor daquela mãe. Ele se colocou no lugar dela.

Leitor 3: Jesus se compadeceu tanto que a mãe nem chegou a pedir algo a 
Jesus, foi o próprio Jesus que se aproximou, tocou o caixão e disse a ela: “Não 
chores”. E ao jovem, ele disse: “Eu te ordeno, levanta-te!”.

Todos: O amor de Deus estende a mão, jamais exclui alguém.

Leitor 1: Aquele grupo de pessoas tristes transborda de alegria quando se 
encontra com Jesus. Ele é o Jesus amigo, coração de ouro, que por onde passa 
devolve a vida a todos. Ele é o Deus próximo, que nos empresta o seu ombro e 
nos acolhe em seus braços. 

Leitor 2: O que essa passagem tem a ver com o Natal? Se perguntássemos à 
viúva de Naim quando foi que Jesus nasceu para ela e seu filho, com toda 
certeza ela diria que foi naquele dia em que estavam levando seu único filho 
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para o cemitério. Deus veio a seu encontro, passou na sua vida e ela nunca 
mais se esqueceu de Jesus, que deu vida nova a ela e a seu filho. 

DINÂMICA: A MACA – QUEM LEVAMOS A JESUS?

Material: Um pedaço de papel e caneta para cada um dos participantes. 

Animador: No encontro anterior, cada um de nós lembrou as pessoas que nos 
estão levando a Jesus. Hoje faremos o contrário. Vamos pensar: quais são as
pessoas que eu estou levando a 
Jesus? Ou para quais pessoas estou 
levando Jesus? 
(No pedaço de papel cada um vai 
anotar o nome das pessoas que está 
levando para Jesus. Se acharem 
oportuno pode-se fazer uma conversa 
sobre a experiência de levar pessoas a 
Jesus).

Leitor 1: Um missionário leigo nos
contou: “Já era noite. Depois de um dia inteiro de caminhada, eu estava 
cansado, mas muito feliz. Quando cheguei na casa onde pernoitaria, o dono 
me disse que numa casinha perto dali estava o seu avô doente, há muito 
tempo de cama, e que gostaria muito de receber a visita do missionário, 
inclusive o estava esperando. Fui até lá. Quando cheguei, o velhinho de 88 
anos beijou a minha mão. Nunca alguém tinha feito um gesto desse comigo. 
Rezamos e conversamos bastante. Ele me contou fatos antigos e novos e eu o 
ouvi com atenção e carinho. Quando eu me despedi, ele, emocionado, me 
disse: Foi Deus que veio me visitar!”. E o missionário acrescentou: “Eu também 
me emocionei muito, pois senti que estava levando as pessoas para Deus e 
Deus para as pessoas” (Albino Klemba – Imbituva – PR).

MOMENTO DE ORAÇÃO

(O animador pode distribuir as preces para serem lidas preferencialmente por 
adolescentes e jovens).

Todos: Menino Jesus, cuidai dos nossos adolescentes e jovens.

- Tu que testemunhaste o Pai, fazei que a Jornada Mundial da Juventude 
mostre para toda a humanidade o amor que os jovens têm por ti, rezemos.
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- Tu que chamaste muitos rapazes e moças a te seguir, chamai à vocação 
sacerdotal, religiosa e missionária os adolescentes e jovens de nossas 
famílias, rezemos.
(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso...

GESTO CONCRETO

Animador: O gesto concreto será falar aos jovens o que conhecemos sobre a 
Jornada Mundial da Juventude que acontecerá em julho de 2013, no Rio de 
Janeiro. Aviso: convidar os avôs e avós para o próximo encontro, pois será 
dedicado a eles.

HISTÓRIA: DEUS ENTROU EM NOSSA VIDA

Um missionário hospedou-se na residência de um casal que sempre 
participou da Igreja. À noite, após o jantar, junto com todos os filhos, o casal 
levou o missionário para tomar um chá, na sala principal da casa. O padre viu 
um quadro do Sagrado Coração de Jesus sobre a parede e ficou encantado 
com a beleza do quadro. Então, o marido disse: “Este quadro pertenceu ao 
meu bisavô, depois passou para meu avô e este doou para meu pai. Meu pai, 
já bastante doente, hospitalizado, me chamou perto dele e me disse: “Filho, a 
minha herança para você não é dinheiro, não são terrenos, nem casas, mas é 
uma riqueza muito maior: a fé. Por isso, eu te deixo como herança este 
quadro”. 
Neste momento a esposa falou: “Mas faz apenas um ano que Jesus entrou, de 
fato, em nossa família”. 

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL

(O animador pode pedir para um adolescente ou jovem fazer a oração a seguir).

Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-
nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança 
prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à 
vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho...

CANTO FINAL: NOITE FELIZ – FAIXA 5 DO CD.

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

26



SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA 
“O menino pulou de alegria no meu ventre” (Lucas 1,41)

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: Bíblia, flores e vela. Uma imagem ou quadro de Nossa Senhora). 

CANTO DE ABERTURA: É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD OU OUTRO 
CONTIDO   NO CD. 

Animador: Hoje celebraremos a visita de Nossa Senhora à sua prima Izabel. 
Por isso, dedicaremos este encontro às mães e aos avós. Quando se visita um 
parente ou um amigo, já na chegada, se faz festa e se cumprimenta os da casa 
com um abraço caloroso. No dia de hoje, abraçaremos os avôs e as avós 
presentes entre nós (tempo para abraços).

Animador: Bem vindos todos e todas. Saudemos Deus Trindade que nos 
acolhe, cantando e traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS COMO DISCÍPULOS

Animador: Deus fez uma promessa. Ouçamos Isaías 41, 8 a 10 (alguém lê o 
texto).

Animador: Deus cumpre a promessa no Evangelho 
de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Ouçamos 
(leitura do texto). 

Agora que terminamos a leitura, vamos olhar para 
a figura ao lado. O que vemos na figura em relação 
ao que ouvimos? Converse com a pessoa a seu

lado sobre isso e depois diga a todos o que você achou mais importante no 
trecho do Evangelho (tempo para conversa).

Leitor 1: O Evangelho nos fala que Maria foi às pressas para uma região 
montanhosa. Nós nem sempre conseguimos imaginar o que isso significa: da 
sua casa até a casa de Izabel ela percorreu cerca de 110 km. Segundo as 
condições da época, ela deve ter gasto de quatro a cinco dias de caminhada, 
provavelmente sozinha, em região montanhosa, o que é extremamente 
perigoso e cansativo.

Leitor 2: Que coisa linda deve ter sido o encontro dessas duas mulheres. 
Ambas estavam grávidas. Izabel idosa e Maria jovem. Izabel precisando de 
companhia e de ajuda. Maria ali, à sua disposição. Izabel, grávida de João 

27

01

03

05

11

15

19

23

27

30

34

40



Batista, o precursor do Messias Salvador, e Maria, grávida de Jesus, o Messias 
Salvador, o Filho de Deus. Cada uma estava consciente de que a criança que 
levava no ventre não era propriedade sua, mas eram mães por pura graça de 
Deus. E, como eram mulheres de fé, seu encontro transformou-se em oração.

Canto: Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, 
Mãe pura do meu Senhor.

Leitor 3: João Batista pulou de alegria no ventre materno, Izabel ficou cheia 
do Espírito Santo e rezou louvando a Deus. Ela reconheceu sua pequenez e até 
indignidade em receber a Mãe do Salvador em sua casa e exaltou a fé de 
Maria.

DINÂMICA: NOSSA SENHORA VEM ATÉ NÓS

(O animador pede para todos fecharem o livrinho e o deixarem de lado. Em seguida, 
convida a todos para formarem um círculo com as cadeiras, de modo que todos 
permaneçam sentados em círculo). 
Depois que o círculo foi organizado e todas as pessoas – inclusive as crianças – 
estiverem sentadas o mais comodamente possível, com as mãos apoiadas sobre os 
joelhos, o animador orienta a todos a fecharem os olhos, e a permanecerem assim 
até que sejam avisados, isto é, tocados sobre o ombro. Somente quando forem 
tocados sobre o ombro é que abrirão os olhos. 
É evidente que o animador precisa ser esperto ao passar as informações de modo 
que não revele a surpresa final, conforme a seguir.
Tendo sido feitas essas instruções, apagam-se as luzes do ambiente, permanecendo 
somente uma vela acesa. Coloca-se para tocar a Ave Maria (instrumental) – FAIXA 
12 DO CD, enquanto todos permanecem em um profundo silêncio.
Em seguida, o animador pega em suas mãos uma imagem de Nossa Senhora (pode 
ser qualquer imagem ou quadro de Nossa Senhora). Levará diante de si, à altura do 
coração, e junto de uma outra pessoa que o ajudará (essa pessoa levará a vela 
acesa), os dois se aproximarão de cada uma das pessoas sentadas em círculo. 
Colocarão diante de cada pessoa, uma por vez, a imagem de Nossa Senhora 
iluminada pela vela e a pessoa que conduz a vela tocará com a mão o ombro de quem 
está sentado. A pessoa, ao abrir os olhos, estará de frente com a imagem de Nossa 
Senhora (o animador fica com a imagem diante da pessoa por alguns segundos e 
passa para a próxima pessoa).
Continuam em clima de silêncio e oração até que passem por todos. Tendo passado 
por todos os presentes acendem-se as luzes do ambiente.
Se acharem conveniente, as pessoas podem partilhar o que sentiram nesse 
momento de oração e de encontro com Nossa Senhora.

28



MOMENTO DE ORAÇÃO 

Animador: Invoquemos a Cristo Jesus, felicidade e alegria de todos os que o 
esperam e digamos:

Todos: Vinde, Senhor Jesus.
- Senhor, do mesmo modo que Izabel teve a sensibilidade de reconhecer o 
Menino Deus em Maria que a veio visitar, também acolhamos as pessoas em 
nossa comunidade, rezemos.
- Senhor, nós vos agradecemos pelo testemunho das nossas mães e avós tão 
presentes com a sua alegria, dedicação e trabalho a serviço do próximo, 
rezemos.
(Intenções espontâneas).

Animador: Ouvimos hoje no Evangelho o encontro de Maria com Izabel. Duas 
mulheres maravilhosas! Em forma de prece, vamos lembrar de todas as 
mulheres através da mensagem, a Ave Maria das mulheres – FAIXA 13 DO CD. 
Todos permaneçam sentados.
Animador: Vamos concluir este momento rezando uma Ave Maria.

TESTEMUNHO: AS TRÊS JAQUETAS
Jesus disse: “Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo o 
resto vos será dado em acréscimo” (Mt 6,33).
“Nossos três filhos pequenos precisavam de jaquetas para o inverno, mas nós 
não tínhamos o dinheiro suficiente. Naquela manhã escutei notícias sobre 
uma grande liquidação numa loja. Eu devia correr para aproveitar. Enquanto 
me aprontava, minha sogra telefonou para perguntar se ela podia vir nos 
visitar. Isto não era muito frequente e por isso respondi, de imediato, que ela 
podia vir. 
Quando desliguei o telefone, senti medo de perder a oportunidade de fazer um 
bom negócio, mas me veio mais forte a Palavra de Jesus: “Buscai em primeiro 
lugar o reino de Deus”. Perguntei-me o que significa, neste caso, buscar o reino 
de Deus e senti que era amar verdadeiramente a minha sogra. Preparei-me 
para acolhê-la com essa disposição.
Quando ela chegou trazia uma grande sacola e dentro três jaquetas, uma para 
cada criança” (Maria Lúcia R. Silveira – São Paulo). 

GESTO CONCRETO

Animador: A exemplo de Maria, fazer uma visita a alguém da comunidade 
(alguém que estava conosco e deixou de participar, uma pessoa que mora 
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OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
“O Espírito do Senhor está sobre mim” (Lucas 4,18)

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: a Bíblia, um vaso de flor e toca CD. Recortar uns 15 corações – ver modelo 
na parte da dinâmica – e escrever dentro: “Deus te ama imensamente”).

CANTO DE ABERTURA: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 4 DO CD OU OUTRO À 
ESCOLHA.

Alguém da casa: Sejam todos bem vindos em nossa casa. Iniciemos o nosso 
encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da 
paz, da vida e do amor esteja sempre conosco. Bendito seja Deus... 

Animador: Vamos dedicar o encontro de hoje às pessoas doentes, àquelas 
que têm a saúde frágil, àquelas que ficaram em casa e também para os 
cuidadores de doentes ou idosos. 

ORAÇÃO INICIAL – INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

(Pode ser rezada em dois coros alternando entre o texto mais escuro e o texto 
normal).

sozinha, um novo morador, uma família que está sofrendo...). Aviso: convidar 
as pessoas doentes ou que têm saúde frágil para o próximo encontro, pois 
será dedicado a elas.

BÊNÇÃO FINAL

(Pedir para as pessoas se darem as mãos, em um grande círculo, enquanto se reza a 
oração).

Animador. Ó Deus, criador e redentor do gênero humano, quisestes que o 
vosso Filho se encarnasse no seio da Virgem Maria. Sede favorável à nossa 
súplica, para que o vosso Filho Unigênito, tendo recebido nossa humanidade, 
faça-nos participar da sua divindade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Amém. Em nome do Pai, do Filho...

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 5 DO CD OU OUTRO CONTIDO NO CD. 

 (Atenção ao material que precisará para o próximo encontro).
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Oh vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos 
corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor, o Deus 
excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. 
Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a 
nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações 
enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso 
inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz; se pela graça nos guiais, o mal 
deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, 
que procedeis do seu amor fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai... 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Animador: Deus havia feito uma promessa. Escutemos a leitura do livro do 
profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 3 (alguém lê o texto bíblico).

Leitor 1: Deus fez a promessa e agora 
escutaremos como ele cumpriu a promessa 
feita. Abramos com respeito a nossa Bíblia e 
acompanhemos a leitura do Evangelho de 
Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21 (alguém lê). 

Leitor 2:  Jesus veio para os últimos: para os 
pobres, os cegos, os oprimidos. Ele nos mostrou 
que o coração de Deus está voltado para o

pequenino, aquele de alma abatida, que treme ao ouvir a sua voz. Ouçamos 
uma história que contraria esse modo de agir de Deus – FAIXA 14 DO CD.

DINÂMICA E ORAÇÃO

Animador: Rezaremos agora pelas pessoas presentes que necessitam de 
oração. Então, se houver alguém doente ou que deverá fazer alguma cirurgia, 
que venha para o centro e, ajoelhe-se, se puder (dar um tempo para isso).

Animador: Rezaremos também pelas pessoas necessitadas que não estão 
presentes. Faremos do seguinte modo: vamos falar em voz alta o nome das 
pessoas frágeis, doentes ou desanimadas; em seguida, quem lembrou 
alguma pessoa vai pegar um coração, que está sobre a mesa, e o colocará 
próximo ao Menino Jesus (deixar um tempo para isso). Agora, estendendo a 
nossa mão direita sobre as pessoas que estão no centro e sobre os corações 
que representam as pessoas ausentes, acompanhemos a oração. 

- Uma pessoa idosa: Senhor, que passaste pelo mundo fazendo o bem e 
curando a todos, nós te pedimos que abençoe estes teus filhos enfermos. Dá-

Hoje se cumpriu esta escritura...
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lhes a força do corpo e a firmeza de espírito, a resistência à dor e a saúde 
completa, para que, voltando ao convívio dos entes queridos, com alegria te 
bendigam. Tu que vives e reinas para sempre. Amém. (Quem estava ao centro 
volta ao seu lugar).

Animador: Agora, quem colocou um coração junto ao 
Menino Jesus, representando uma pessoa necessitada 
ausente, vai buscá-lo e durante a semana – se for próximo – 
acompanhado de algumas outras pessoas, fará uma visita 
àquela pessoa doente. Dirá a ela que rezamos por ela em 
nossa Novena e que aquele coração é Jesus quem lhe envia. 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada pedido digamos: Vem, Senhor nos salvar!
- Existe em nosso meio a fome. Para que nós cristãos aprendamos a partilhar 
os alimentos, rezemos.
- Nossos jovens têm morrido devido às drogas. Para que não fechemos o 
nosso coração a esses nossos irmãos que gritam pela vida, rezemos. 
- Existem mães que sentem a tentação do aborto. Que nossa comunidade as 
ajude a valorizar a vida como um dom recebido de Deus, rezemos.
- Pelos desempregados e pelos agricultores que se encontram em 
dificuldades. Para que não cruzemos os braços diante dessa realidade e 
encontremos o modo de ajudá-los, rezemos. 
- Muitos idosos vivem abandonados. Para que em nossos lares eles 
encontrem espaço e ambiente de acolhimento onde sejam valorizados, 
rezemos. 

Jovem: Senhor Deus da vida e do amor, quiseste sempre ficar conosco a fim 
de que a terra não ficasse fria sem a tua presença. Olha para nós aqui reunidos 
e dá-nos a graça de experimentarmos como os discípulos de Emaús o coração 
arder. Isso nós te pedimos por Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 2 DO CD. 

HISTÓRIA: QUERO SER UMA TELEVISÃO

Na sala de aula, a professora pediu aos seus alunos que fizessem uma redação 
e que na mesma escrevessem o que gostariam que Deus fizesse por eles. Já em 
casa, e quando corrigia as redações dos seus alunos, a professora leu uma que 
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a deixou muito muito triste.
O marido, nesse momento, entrou onde ela estava e, vendo-a soluçar, 
perguntou-lhe o motivo. Ela lhe mostrou a redação. Ele a leu. Na verdade era 
uma oração: “Senhor, para esta noite peço-te algo muito especial: transforma-
me numa televisão. Quero ocupar o espaço dela. Viver como a televisão da 
minha casa vive. Quero ter um lugar especial para mim e reunir a minha família 
ao meu redor. Quero ser levado a sério quando falar. Quero ser o centro das 
atenções e ser escutado sem ser interrompido por perguntas ou xingos. Quero 
ter a companhia do meu pai quando chega do trabalho, mesmo que esteja 
cansado; que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida; e 
ainda: que os meus irmãos disputem entre eles para poderem estar comigo. 
Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado para estar comigo. Por fim, 
que eu possa divertir a todos. Senhor eu te peço muito?”. 
Quando terminou a leitura, o esposo virou-se para a professora, sua esposa, e 
disse: “Meu Deus, coitado desse menino. Que pais ele tem!”. A professora olhou 
para ele e, baixando a cabeça, disse: “Essa redação é de um de nossos filhos!”.

GESTO CONCRETO

Animador: Os pais fazerem um passeio com os seus filhos. 

Mais um gesto concreto para a próxima Novena que será na igreja: cada 
família levará um quilo de alimento não perecível para doar aos pobres (caso 
não haja pobres na comunidade pode-se levar os alimentos até a igreja matriz e lá 
encaminharão às famílias necessitadas).

ORAÇÃO FINAL

Pessoa de mais idade: Senhor Jesus, concede a cada um de nós e às nossas 
famílias a graça de te buscar antes de todas as coisas. Vem com teu Espírito 
sobre nosso lar e remove os problemas que em nós existem: males do corpo, 
da alma, do espírito, do coração. Que façamos como se tudo dependesse de 
nós, mas certos de que somente por tua graça poderemos, mesmo em meio 
às dificuldades, permanecer na tua paz. Amém.

Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida 
eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho...

CANTO FINAL À ESCOLHA.

(Atenção: a próxima Novena será na igreja ou então 
reunindo vários grupos para celebrarem juntos).
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NONO ENCONTRO DA NOVENA
A Família: lugar da presença de Deus

Sugerimos que este encontro seja realizado na igreja, reunindo toda a 
comunidade, ou nos grupos, reunindo vários grupos.

(Material: uma imagem de Nossa Senhora, uma de São José e uma imagem do 
Menino Jesus. Um toca CD, uma mesinha que ficará à entrada da igreja, papéis para 
crachá para cada pessoa que entrará na Igreja. Se for o caso preparar um chá ou um 
café para todos confraternizarem juntos no final da celebração).

Atenção: encarregar os jovens de colocar uma mesa à entrada da igreja. Para cada 
pessoa que for entrando eles entregarão um crachá com o nome da pessoa. No 
entanto, antes do nome da pessoa acrescentarão os nomes José ou Maria ou Jesus, 
do seguinte modo: 

Para um homem chamado Antonio se colocará no crachá José Antonio; para um 
rapaz chamado Alceu se colocará no crachá José Alceu; para as moças e mulheres se 
antecipará o nome Maria. Exemplo: para a Lúcia se colocará no crachá Maria Lúcia; 
para as meninas de 10 anos para baixo se colocará no crachá a antecipação Pequena 
Maria. Exemplo: para Rafaela se colocará Pequena Maria Rafaela; para os meninos 
de 10 anos para baixo se colocará no crachá a antecipação Jesus. Exemplo: O Daniel 
receberá um crachá com o nome Jesus Daniel.

Caso não disponham de agulhinhas ou alfinetes para prender os crachás podem ser 
entregues os crachás nas mãos das pessoas e elas segurarão nas mãos. 

Colocar diante do altar uma cesta para acolher os alimentos que as pessoas 
trouxeram.

ACOLHIDA POR CONTA DO ANIMADOR

Animador: Queridos amigos. Hoje estamos em festa e grande é a alegria do 
nosso encontro! Reunidos no amor de Cristo louvamos e agradecemos ao 
Deus da vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho... 

A luz que nos vem de Jesus Cristo, o amor sem fim do Pai e a graça do Espírito 
Santo, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo. 

Animador: Enquanto cantamos vamos colocar na cesta, diante do altar, os 
alimentos que trouxemos.
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CANTO DE ABERTURA: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 4 DO CD.
Um jovem: Como é bom ver a comunidade reunida. O motivo é celebrarmos o 
aniversário de Jesus. Nos encontros que tivemos nas casas cada um de nós já 
teve a ocasião de dar um presente a Jesus. Ele merece! 

Uma criança: Hoje, a nossa celebração será uma festa da família. Vamos olhar 
com carinho para Maria, a mãe de Jesus, para José, o pai adotivo de Jesus, e 
vamos olhar para Ele, com um carinho muito grande. 

Outra criança: O Natal é tempo de alegria, de agradecimento a Deus e por isso 
vamos elevar a Deus um agradecimento em forma de salmo de louvor. 

O SALMO 148 EXPRESSA O LOUVOR A DEUS

Animador: Recitemos juntos, acompanhando pelo livrinho, o salmo a seguir. 
As mulheres fazem a primeira parte e os homens a parte do texto mais escura.
(Mulheres) Louvai o Senhor nos céus, (homens) louvai-o nas alturas. Louvai-o, 
vós todos, seus anjos. Louvai-o, vós todos, seus exércitos! Louvai-o, sol e lua e 
bendizei-o. Louvai-o, vós estrelas brilhantes! Louvai-o, céus dos céus, e 
bendizei-o; e vós, águas, que estais por sob os céus. Reis da terra, povos 
todos, bendizei-o; e vós, príncipes e todos os juízes. E vós jovens, e vós moças 
e rapazes, idosos e crianças, bendizei-o! Louvem o nome do Senhor, louvem-
no todos, porque somente o seu nome é sublime! A majestade e esplendor 
de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. 
Animador: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Leitor 1: Deus havia feito uma promessa. Escutemos a leitura do livro do 
profeta Isaías, capítulo 35, versículos 1 a 4 (alguém lê o texto bíblico). 

Leitor 2: Deus fez a promessa e agora escutaremos como ele cumpriu a 
promessa feita. Escutemos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 
20 (alguém lê). 

DINÂMICA: A FAMÍLIA DE NAZARÉ SOMOS NÓS!

(Chamar na frente do altar todas as mães, as 
mulheres adultas que não são mães e também 
as moças, isto é, todas que receberam o nome 
'Maria' antes do seu nome. Se na igreja houver 
uma imagem de Nossa Senhora, as pessoas vão 
passando a imagem de mão em mão no 
momento em que falam o seu nome). 
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Animador: Pedimos que vocês se apresentem. Cada uma pegará em suas 
mãos a imagem de Nossa Senhora e, em seguida, dirá em voz alta para todos 
ouvirem, o seu nome, colocando antes o nome de Maria, assim como foi 
escrito no crachá. Nós todos acompanharemos com muita atenção e carinho 
(deixar um tempo para a apresentação de todas). 

Leitor 1: Celebrar o Natal do Senhor exige de nós um olhar especial para 
aquela que o acolheu em seu seio e lhe deu a luz. Hoje, olhamos para estas 
mulheres; muitas delas são mães. Elas são as nossas mães. Nossa Senhora, 
que também foi mãe, entende tudo o que passa no coração de mãe. Por isso, 
nós vamos confiar estas mães a ela, pedindo a Nossa Senhora que sempre 
esteja pertinho delas, sobretudo, no momento em que elas mais precisarem. 

Todos: Obrigado, Senhor, por nos ter dado Maria por Mãe. 

Leitor 2: Aqui também estão as moças. Maria devia ter 16 ou no máximo 17 
anos quando Deus a escolheu para ser Mãe de Jesus. Aquela jovem moça 
demonstrou que os jovens sabem amar a Deus de coração inteiro. Peçamos 
de Deus o carinho dele para essas jovens moças de nossa comunidade. Que 
Ele as guarde em seu coração bondoso.

Leitor 3: O Pe. Zezinho compôs, há muitos anos, um canto que é também uma 
oração. Ele dedicou à Maria Nazaré, mas uniu Nossa Senhora a cada mulher 
da terra quando cantou: “Em cada mulher que a terra criou um traço de Deus 
Maria deixou”. Vamos então cantar com alegria louvando a Deus por todas 
estas mulheres que estão aqui conosco!

Cantemos (Pe. Zezinho): Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a 
minha fé e por filho me adotou...

(As mães e as moças voltam para seus lugares. Agora chamar à frente todos os pais, 
os homens adultos que não são pais e os rapazes – todos os 'José'. Se houver a 
imagem de São José proceda-se do mesmo modo como foi feito anteriormente com a 
imagem de Nossa Senhora).

Animador: Vocês também vão se apresentar. Cada um pegará em suas mãos a 
imagem de São José e dirá em voz alta o seu nome, colocando antes o nome 
de José, assim como foi escrito no crachá (deixar um tempo para a 
apresentação).

Todos: Obrigado, Senhor, pelas moças de nossa comunidade.

Leitor 1: José foi um bom rapaz. Deus olhou para ele com carinho. Deus viu em 
José uma vida exemplar, a humildade, a segurança e, por isso, confiou a ele, 
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ainda tão jovem, os seus maiores tesouros na terra: Maria e Jesus. José é um 
modelo para os rapazes.

Todos: Obrigado, Senhor, pelos rapazes de nossa comunidade.

Leitor 2: Deus elegeu José como protetor de seu Filho. José amou a Jesus com 
verdadeiro amor paterno. Ensinou as Escrituras Sagradas a Jesus, pois 
naquele tempo essa era uma função do pai de família. 

Leitor 3: José também amou Maria, aquela que foi 'morada de Deus'. Vamos 
agradecer a Deus por nos ter dado São José como exemplo de pai de família, 
responsável, justo, humilde e silencioso. Que ele seja o protetor de nossas 
famílias!

Todos: Obrigado, Senhor, por nos ter dado São José como modelo de pai.

Todos juntos: Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu amável 
protetor, São José, que nunca se ouviu dizer ficasse sem consolo quem invoca 
a vossa proteção e solicita vosso apoio. Cheio desta confiança, apresento-me 
diante de vós e animado de fervor, me recomendo a vós. Ah, não desprezeis 
minhas súplicas, pai nutrício do redentor, mas dignai-vos acolhê-la 
piedosamente. Amém. 

(Os homens voltam para seus lugares e se chama lá na frente todas as crianças: as 
'Pequenas Maria' e os 'Jesus'. Elas também se apresentam. As meninas seguram em 
suas mãos a imagem de Nossa Senhora, se for o caso, e os meninos a imagem do 
Menino Jesus). 

Leitor 1: É impossível para nós saber como foi a vida de Maria ainda menina 
na casa com sua mãe Ana e seu pai Joaquim. Com certeza vivia o amor em 
muitos pequenos gestos, com criatividade e com muito entusiasmo. Com 
certeza tinha um interesse incrível pelas coisas de Deus e seus olhos deviam 
brilhar. Maria Menina sabia rezar, conversar com Deus como se conversa com 
um amigo. 

Todos: Olha, Senhor, pelas meninas de nossa comunidade.

Leitor 2: O Menino Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, nos diz o 
Evangelho. A sua vida na casa de Nazaré só pode ter sido a mais linda que se 
possa imaginar: o coração de Deus revestido num coração de menino! 

Leitor 3: Tudo nele levava ao relacionamento com Deus: o modo de conversar 
com sua mãe e seu pai, os pequenos afazeres de casa; o modo de brincar com 
seus amiguinhos, o seu modo de rezar. Ele estava atento a tudo e de todos 
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aprendia, pois mais tarde falaria nas parábolas de agricultura, do cuidado das 
ovelhas. Aos 12 anos já era capaz de maravilhar os doutores da lei, no templo, 
pelo seu conhecimento da Palavra de Deus. 

Todos: Jesus, faz o coração destes meninos semelhantes ao teu. 

Cantemos (Pe. Zezinho): Estou pensando em Deus, estou pensando no amor 
(Bis). Tudo seria bem melhor, se o Natal não fosse um dia e se as mães 
fossem Maria e se os pais fossem José e se os filhos parecessem com Jesus 
de Nazaré.

Animador: Que os pais fossem José, que as mães fossem Maria e a gente 
parecesse com Jesus de Nazaré. Ficou claro que todos nós fazemos parte de 
uma única família, a família de Deus. É por isso que estamos em festa!

(Se houver tempo, fazer a parte a seguir, ou então saltar para a oração final).

Animador: Agora vamos rezar pelas nossas famílias.

Cantemos (Pe. Zezinho): Que nenhuma família comece em qualquer de 
repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um 
para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal 
sonhador! Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha 
também. (bis)

Depois da oração final todos se saúdam desejando um Feliz e Santo Natal.

CANTO FINAL: NOITE FELIZ – FAIXA 5 DO CD. 

Esposas: Senhor, que a tua graça guie os pensamentos e as ações dos nossos 
esposos para o bem de nossas famílias. Que eles amem a família como tu 
amaste a Igreja. 

Esposos: Ó Deus, que nossas esposas sigam o exemplo das santas mulheres 
louvadas nas Sagradas Escrituras e transmitam o amor aos nossos filhos. 

Filhos: Ó Deus, que o amor reafirmado pela graça do sacramento do 
matrimônio, se revele mais forte que as fraquezas e crises pelas quais, às 
vezes, passam nossas famílias.

Todos juntos: Ó Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra, 
tu és amor e vida, faz que cada família humana se torne uma fonte da caridade 
divina, um verdadeiro santuário da vida. Amém. 

GESTO CONCRETO
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ORAÇÃO FINAL

Todos: Maria Santíssima, invocamos o teu nome e pedimos a tua intercessão. 
Aproxima-nos de teu Filho Amado, Jesus. Ensina-nos a servi-lo, anunciá-lo e 
amá-lo. São José, homem bondoso, ajuda-nos para que estejamos sempre a 
serviço de Deus. Menino Jesus, acolhe nossos corações em festa pelo teu 
nascimento. Fortalece a nossa caminhada como teus discípulos e 
missionários. Amém. 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Amém. Em nome do Pai...

SEGUE-SE A FESTA! SE DESEJAREM PODE-SE CANTAR.

Alguém se encarregue de encaminhar os alimentos que foram depositados junto ao 
do altar.

BOA FESTA E 
FELIZ NATAL A TODOS!

Subsídios de evangelização do Regional Sul II da CNBB

Além da Novena de Natal (Volume 1), o Regional Sul II 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.
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CANTOS

1 – NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (não tem no CD)

1. Nossa Novena será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. (2x)
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. (2x).
3. Esta casa será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. (2x).

2 – NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 2 DO CD (José Acácio Santana)

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.

3 – É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD (José Acácio Santana)

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.

4 – HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 4 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.

5 – NOITE FELIZ – FAIXA 5 DO CD (Franz Gruber)

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)
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Elaboração: 

Pe. Mário Spaki – Secretário Executivo do Regional Sul II

CNBB - Regional Sul II 

Rua Saldanha Marinho, 1266 – Curitiba – PR

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

Você leu e se enriqueceu com muitos testemunhos. Se no seu grupo ou sua 
comunidade aconteceu algo bonito envie-nos e quem sabe poderá ser 

publicado nas próximas edições.

APRESENTAÇÃO

“Não tenham medo. Anuncio a vocês uma grande alegria” (Lucas 2,10)

SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA

“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Isaías 9,1)

TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA

“Ele trará a paz” (Miquéias 5,4)

QUARTO ENCONTRO DA NOVENA

“Eis que a Virgem dará a luz um filho” (Isaías 7,14)

QUINTO ENCONTRO DA NOVENA

“Não tenham medo, pois o nosso Deus está aqui” (Isaías 35,4)

SEXTO ENCONTRO DA NOVENA

“Jovem eu te ordeno: levanta-te” (Lucas 7,14)

SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA 

“O menino pulou de alegria no meu ventre” (Lucas 1,41)

OITAVO ENCONTRO DA NOVENA

“O Espírito do Senhor está sobre mim” (Lucas 4,18)

NONO ENCONTRO DA NOVENA

A Família: lugar da presença de Deus

CANTOS

PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA

01

02

05

11

15

19

23

27

30

34

40

SUMÁRIO

41

Capa: 
Ednelson Cordeiro

Diagramação:
Marilise Tatiane de Lima Santos


