
ÍNDICE DAS FAIXAS NO CD

  Se o CD não veio com os livrinhos ou não funcionou corretamente, sugerimos que o

  conteúdo do CD (todas as faixas) seja descarregado do site WWW.cnbbs2.org.br

FAIXA 01:  Orientações da Novena para ser escutada pelo animador

FAIXA 02:  Nas terras do Oriente (letra n. 2 no final do livrinho)

FAIXA 03: N atal é vida que nasce (letra n. 3 no final do livrinho)

FAIXA 04: N atal é conversão (letra n. 4 no final do livrinho)

FAIXA 05: H oje a noite é bela (letra n. 5 no final do livrinho)

FAIXA 06: N oite Feliz (letra n. 6 no final do livrinho)

FAIXA 07: A ve Maria Instrumental (Gen Verde)

FAIXA 08: Ó Mãe que trouxe ao mundo (D. Sérgio Braschi e Donizete Generoso) 

FAIXA 09: Mensagem de motivação para os encontros da Novena 

FAIXA 10: Mensagem sobre São João Batista  

FAIXA 11: Mensagem sobre São José 

FAIXA 12: Mensagem sobre José e Maria que vão a Belém 

FAIXA 13: Mensagem sobre os Pastores de Belém 

FAIXA 14: M ensagem sobre Maria, a escolhida de Deus

FAIXA 15: Mensagem sobre o nascimento de Jesus - Milagre em Belém

FAIXA 16: Mensagem sobre os Reis Magos - Vindos de longe 

FAIXA 17: Mensagem sobre a necessidade de proteger Jesus. 

EM BREVE TEREMOS À DISPOSIÇÃO
- Volume 2 com a Via-Sacra e Encontros 
da Quaresma e do Tempo Pascal
- Volume 3 com os Encontros do Tempo 
Comum.

A Campanha para a Evangelização
acontece no 3º Domingo 

do Advento: colabore!



Deus quer nos visitar, abramos as portas

Prezados irmãos e irmãs

Ao se aproximar o tempo feliz do Natal, reencontramos os caminhos da 
fraternidade, da bondade e da paz. Jesus nasce nos presépios e em nossos 
corações. Queremos que Ele nos traga a paz verdadeira e duradoura e nos 
ajude a vencer a maldade, a tristeza e a morte. 

A Igreja nos convida hoje a formarmos ‘uma comunidade de comunidades’. O 
que quer dizer isso? Podemos pensar em nossa Paróquia: ela é uma 
‘comunidade’. Os grupos de famílias são pequenas comunidades, dentro da 
grande comunidade paroquial. Nos grupos a fé se fortalece, os vínculos de 
amizade se aprofundam, os mais afastados são acolhidos, o amor é testado na 
prática, e Deus nasce e fica entre nós. 
É tempo da Novena de Natal em família. Ler juntos a Palavra de Deus, produzir 
gestos de amor e gratidão a Deus e aos irmãos, é forma mais concreta de 
experimentar a alegria do Natal. Saber que Jesus vai nascer é uma coisa. 
Experimentar a sua presença e o seu amor, é outra. E nós experimentamos de 
fato o seu amor quando abrimos as portas do coração e de nossas casas, 
quando partilhamos a fé, a amizade e a vida. Isso acontece nos pequenos 
grupos de famílias que preparam o Natal. Este livrinho quer ser um 
companheiro das famílias neste tempo do advento. Mas aqui vai o nosso 
desafio: convide o seu grupo para permanecer unido, durante todo o ano. 

Um Santo Natal a todos, e um ano inteiro com Deus, é o que desejamos.

Dom João Bosco Barbosa de Sousa
Presidente do Regional Sul 2 da CNBB



PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“Uma voz clama no deserto” (Cf. Mc 1,3)

Aviso: a FAIXA 1 do CD precisa ser escutada, pelo animador, antes do primeiro 
encontro. Sugerimos que o animador tenha a liberdade de omitir alguma parte da 
Novena caso perceba que ficaria muito extensa para o grupo. 

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: toca CD, a Bíblia sobre uma mesa, ao centro, e uma vela. Um cartaz em 
branco, ou outra superfície de tamanho 50 cm X 50 cm aproximadamente, onde se 
possa escrever. Uma caneta).

CANTO DE ABERTURA: NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (canto n°. 1 do 
final do livrinho)

Animador: Mais um ano se passou e a bondade de Deus nos permite celebrar 
novamente o Natal. E assim, de ano em ano, vamos peregrinando em direção 
a Deus. Que a sabedoria de Deus nos acompanhe no percurso da santa 
viagem da vida. Iniciemos em nome do Pai e do Filho...

Leitor 1: Muita coisa boa aconteceu desde o último Natal até hoje! Vamos 
silenciar por um instante para relembrar as maravilhas acontecidas nesse ano 
(momento de silêncio). Agora, vamos partilhar com todos, rapidamente, 
algumas dessas coisas boas acontecidas no decorrer desse ano (momento de 

partilha).

Leitor 2: Para preparar a vinda de Jesus é preciso abrir os braços e o coração 
para acolher quem está ao nosso lado, no momento presente da vida. Uma 
canção diz: 'Vem, abre teus braços até aquele que está lá. Vem, abre teus 
braços ao teu irmão, ao teu amigo'. 

Leitor 3: Então, abramos bem os braços e vamos ao encontro de cada pessoa, 
dizendo-lhe ao ouvido: 'Que o Menino Jesus te cuide e abençoe!' (Tempo para 

abraços).

CANTO: Seja bem-vindo, olêlê, seja bem-vinda, olálá. Paz e bem prá você 
que veio participar (Bis).

Animador: Já fizemos a acolhida dos que vieram. Agora vamos acolher aquele 
que, mesmo não estando presente fisicamente, mandou uma mensagem 
para nós. É uma agradável surpresa preparada com carinho para este 
primeiro encontro da Novena. Ouçamos a FAIXA 9 DO CD. 
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Leitor 1: Advento é tempo de oração, de esperança, de vigilância e vivência 
amorosa da acolhida. Que o Senhor do Céu nos ajude a preparar o seu Natal 
revestindo a nossa vida com atitudes de bondade. Atitudes de quem deseja 
que o Reino de Deus se faça sempre mais presente entre nós. 

Todos: Venha a nós o teu Reino! 

Leitor 2: Advento é tempo de preparar os caminhos do Senhor em nossa vida. 
Advento é tempo de enxergar o rosto de Jesus nos pequenos e excluídos. 

Todos: Venha a nós o teu Reino! 

Leitor 1: Advento é tempo de erguer a cabeça, de nos libertar do orgulho e do 
apego às coisas passageiras. Advento é tempo de abrir as janelas de nosso 
coração para ouvir a voz de Deus que clama sem cessar na Igreja. 

Todos: Venha a nós o teu Reino! 

Leitor 2: Advento é tempo de ajustar os nossos sonhos ao grande sonho de 
Deus para a humanidade. 

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 9 do final do livrinho – não 
tem no CD)

Animador: A luz de Deus entra em nós por meio da sua Palavra. Em cada 
encontro acompanharemos, antes do Evangelho, uma passagem do Antigo 
Testamento relacionada ao Natal. Hoje, é do profeta Isaías (Is 40,3ss).

Homem: Uma voz clama no deserto: abri o 
caminho para o Senhor. 

Criança 1: Todo vale seja aterrado.

Criança 2: Toda montanha rebaixada.

Todos: Para ficar plano o caminho 
acidentado.

Jovem 1: Então a glória do Senhor vai 
aparecer e todos verão que foi o Senhor 
quem falou!

Jovem 2: Atenção! Ele diz: Anuncia! Que devo anunciar?

Homem: Que toda carne é como a erva do campo e a sua beleza é como a flor!

Mulher: A erva seca, a flor murcha, mas a Palavra de Deus permanece para 
sempre.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...
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Animador: Momento de conversa. Quem é este que grita no deserto? O que 
significa hoje a expressão 'uma voz grita no deserto?'. O que significa que toda 
montanha precisa ser rebaixada? O que significa que toda carne é como a 
erva do campo? (Tempo para conversa... por favor, valorizar esse momento). 

ESCUTANDO O EVANGELHO 

Animador: Em cada um dos encontros da Novena nós tomaremos contato 
com a Palavra de Deus. Então, traga consigo a Bíblia nos próximos encontros. 
Hoje vamos ouvir o Evangelho de Mc 1,1-8 (alguém lê o trecho da Palavra de 
Deus).

Animador: Na Novena deste ano, após a leitura do Evangelho, ouviremos, em 
cada um dos encontros, uma mensagem em áudio. Hoje será sobre São João 
Batista. Ouçamos – FAIXA 10 DO CD. 

Leitor 1: João Batista foi o último dos profetas. Ele emprestou sua voz para 
Deus. Ele testemunhou a verdade. Foi por falar a verdade a quem vivia na 
mentira que João Batista se tornou mártir. 

Todos: Obrigado, Senhor, por tão grande profeta.

DINÂMICA: O QUE É O NATAL

(Colocar sobre a mesa o cartaz ou outra superfície de tamanho 50 cm X 50 cm, onde 
se possa escrever).

Leitor 2: Na sociedade de hoje, o Natal, muitas vezes, é visto apenas como um 
momento de grande festa, de troca de presentes e muita comida. Mas, o 
Natal seria somente isso? 

Animador: Afinal, o que é o Natal para nós? O que é o Natal para mim, para 
você? (Tempo para partilha dois a dois). 

Pessoa de mais idade: O verdadeiro sentido do Natal é fazer memória do 
nascimento de Jesus, nosso Salvador, o Verbo de Deus que se fez carne no seio 
da Virgem Maria. Com o nascimento de Jesus, a história da humanidade toma 
novo rumo. Jesus manifesta o amor, a ternura, a solidariedade do Deus fiel.

Animador: Agora, enquanto cantamos MINHA LUZ É JESUS (canto n°. 12 – não 

tem no CD) ou escutamos AVE MARIA INSTRUMENTAL (FAIXA 7 DO CD), cada um 
de nós vai se levantar e escrever no cartaz como quer viver este Natal. 
Escrever poucas palavras. Por exemplo: 'Vou ser melhor na família: abraçar, 
beijar meus filhos, irmãos, esposo...'. Ou: 'Vou pedir perdão ao meu vizinho'. 
(Tempo para escrever. Se alguém tiver dificuldade de escrever que seja ajudado).
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MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Jesus, que veio ao mundo para evangelizar os pobres e salvar as 
pessoas de coração arrependido, concede hoje a salvação a todos os que dela 
necessitam. Após cada prece digamos: Acolhe, Senhor, a nossa oração.

-  Cristo, derrama a tua graça sobre o nosso Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o 
nosso pároco e sobre todos os padres e diáconos de nossa diocese.

- Cristo, infunde a tua sabedoria sobre todas as pessoas de nossa 
comunidade.

(Intenções espontâneas).

Animador: Concluamos este momento rezando um Pai Nosso...

TESTEMUNHO DE UM GRUPO

A Novena de Natal de 2012 foi motivo de 
muita alegria e emoção em nosso grupo. 
Somos 28 famílias que pertencemos à 
capelinha Nossa Senhora Aparecida. 
Convidamos todas as famílias para 
participar da Novena do Natal, mas 
muitas não deram atenção. Então, 
decidimos ir ao encontro de todos, nas 
casas. Por primeiro preparamos uma 
dinâmica. Depois, reunimos um grupo de pessoas e nos lançamos à missão. 
Quando chegávamos nas casas, uma menina vestida de Nossa Senhora 
entrava embalando o Menino Jesus nos braços, junto de duas crianças 
vestidas de anjo e todos cantando Noite Feliz. Foi um encanto! Muitas famílias 
se emocionaram e se mostraram arrependidas por não ter participado da 
Novena nos encontros anteriores. Muitos choraram e disseram que não 
sabiam que era assim a Novena. E nós, com alegria, seguíamos em frente: 
visitamos casas onde tinha idosos, doentes e até famílias não católicas. As 
visitas foram maravilhosas e esperamos que em 2013 sejam ainda melhores! 
(Florentina Fernandes – Francisco Beltrão).

CANTO FINAL: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 4 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.
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SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
“Não tenhas medo de receber Maria, tua esposa” (Mt 1,20)

(Material: Bíblia, velas, um toca CD. Algumas batatas ou laranjas, dois pratos e uma 
caneta). 

Alguém da casa: Vocês todos vieram em nossa casa e nós os acolhemos, mas, 
na verdade, quem nos acolhe a todos é o próprio Menino Jesus. Ele ama cada 
um de nós. 

CANTO DE ABERTURA: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 3 DO CD (canto 3 
no final do livrinho – não tem no CD)

Leitor 1: Viemos até esta casa, até esta família para rezar porque amamos a 
Deus. Viemos para contemplar o acontecimento mais importante da história 
do cristianismo: o nascimento do Menino Deus e sua vida no mundo. Vamos 
iniciar, saudando a Santíssima Trindade que está no meio de nós. Todos: Em 
nome do Pai... 

Leitor 2: Que o Deus da paz e do amor esteja sempre conosco. Bendito seja 
Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

GESTO CONCRETO

Animador: A Novena de Natal, como o próprio nome diz, é formada por nove 
encontros sobre o Natal. O gesto concreto será realizar ao menos três 
encontros da Novena em casas de pessoas que não participam da Igreja. Se 
fizermos assim estaremos preparando, de um modo muito bonito, a 
celebração do nascimento do Menino Jesus. O próximo encontro será 
dedicado aos homens. Vamos, então, convidá-los a participar conosco.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos 
mostre a sua face amiga e nos conceda a sua graça! Que o Senhor volva o seu 
rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Em nome do Pai e do Filho... Amém.

Atenção: guardar o cartaz escrito com os propósitos de cada um, pois será 
usado no último encontro da Novena, aquele que será celebrado na igreja.

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

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).
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Animador: Iremos oferecer o encontro de hoje aos pais e avôs. Muitos 
homens são como que a extensão da honestidade e bondade de São José. 
Então, vamos dar um abraço nos homens aqui presentes. Mas atenção: sendo 
São José um modelo de rapaz, de pai e de avô, vamos acrescentar o nome José 
antes do nome da pessoa. Por exemplo: para um homem chamado Luis, nós 
diremos: 'José Luis, você é amado por Deus' e, em seguida, damos-lhe um 
abraço. (Tempo para abraços).

Um homem: José e Maria foram as pessoas mais próximas do Menino Jesus. 
Com certeza muitas vezes Jesus olhou para José e o chamou de pai. São José 
foi chamado por Deus para cuidar de Jesus. Deus o escolheu por ele ser uma 
pessoa justa. O Papa emérito Bento XVI diz que o salmo 1, apresenta a 
imagem de quem é o justo. Então, vamos recitar esse salmo, em dois coros, 

1
considerando como um retrato da figura espiritual de São José .

Lado A: Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos 
perversos. 

Lado B: Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se. 

Lado A: Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem 
cessar. 

Lado B: Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está 
plantada. 

Lado A: Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão 
murchar. 

Lado B: Eis que tudo o que ele faz vai prosperar.

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

Leitor 1: O Evangelho não relata nenhuma palavra dita por São José, mas nem 
precisa. Ele nos deixa seu exemplo de vida.

Todos: Obrigado, São José, pela sua dedicação e amor.

Leitor 2: O Evangelho também não nos fala nada a respeito dos avós de Jesus: 
Joaquim e Ana. Podemos imaginar que os avós do Menino Jesus também 
ajudaram para que Ele crescesse em idade, sabedoria e graça.

Todos: Obrigado, Senhor, por nossos avós.
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CANTO: MINHA LUZ É JESUS (canto n°. 12 do final do livrinho – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO

Animador: Cada vez que proclamamos o 
Evangelho escutamos a voz do próprio 
Deus. Por isso, abramos com respeito e 
muito carinho a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura do Evangelho 
de Mt 1,18-25 (alguém lê).

Animador: A mensagem áudio de hoje 
será sobre São José – FAIXA 11 DO CD. 

Leitor 1: O Evangelho chama José de 'justo'. Bento XVI fala que “o adjetivo 
'justo' resume toda a espiritualidade do Antigo Testamento. Os justos são 

2pessoas que vivem orientadas pela Palavra de Deus” .

Todos: São José é bondoso e justo.

Animador: Maria foi escolhida por Deus e José também. Vamos conversar: O 
que significa que José era justo? Sem a presença de José, Maria teria 
conseguido realizar sozinha o projeto de Deus? José acreditou no Anjo. Como 
foi o seu comportamento depois disso? Como foi a sua presença junto de 
Maria e Jesus? (Tempo para conversa... por favor, valorizar esse momento).

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 9 – não tem no CD)

DINÂMICA – AVALIAR A NOSSA PREPARAÇÃO PARA O NATAL

(Dispor para este momento algumas 
batatas ou laranjas e dois pratos). 

Leitor 1: Como vai a preparação para a 
celebração do Natal? Iremos colocar, 
sobre a mesa, dois pratos, um ao lado do 
outro, algumas batatas ou laranjas. 
Estes dois pratos simbolizam uma 
balança. Num dos pratos colocaremos 
aquilo que nos ajuda a viver bem o Natal

 e sobre o outro, aquilo que concretamente nos atrapalha.
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Leitor 2: Faremos do seguinte modo: uma pessoa se levanta pega uma batata 
ou laranja e diz, por exemplo: 'Nós, lá de casa nos preparamos para o Natal 
rezando a Novena'. Escreve, se possível, com a caneta numa batata ou laranja 
a palavra 'Novena' e a coloca dentro do prato da direita. Outra pessoa pode 
dizer: 'Lá em casa a correria do dia-a-dia atrapalha a preparação para o 
Natal'. Escreve 'correria' numa batata ou laranja e a coloca sobre o prato 
esquerdo. E assim por diante. Então iniciemos. (Tempo para a dinâmica). 

Animador: Olhando para os dois pratos da balança vamos dialogar, 
brevemente, sobre a dinâmica. Qual dos pratos está mais pesado?

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Deus quis se servir da ajuda de pessoas para vir ao mundo. Que Ele 
encontre entre nós muitos outros José e Maria, Joaquim e Ana, justos e 
bondosos. Após cada prece digamos: Senhor Jesus, abençoe-nos.

-  Jesus, olhe por todas as crianças aqui presentes e, sobretudo, por aquelas 
que têm seus pais ausentes e nem sentem o carinho dos avós. 

-  Jesus, nestes tempos de grandes mudanças, ajude-nos, avôs, pais e netos, a 
entender como ser família unida no amor. 

(Intenções espontâneas).

Animador: Concluamos este momento rezando um Pai Nosso...

TESTEMUNHO 

Sou de um grupo da Capela Nossa Senhora do Carmo, da Paróquia de São 
Mateus, da Diocese de União da Vitória. Participei da Novena de Natal do ano 
passado e gostei muito das dinâmicas, dos testemunhos e das entrevistas. 
Uma das dinâmicas que me tocou muito foi a do sétimo encontro. A luz do 
ambiente tinha sido apagada; só havia uma vela acesa, sobre a mesa, ao 
centro. Foi-nos pedido para fechar os olhos, por um instante. Rezei por uma 
pessoa que precisa muito de minha ajuda e senti alguém segurar em minhas 
mãos. A presença foi tão forte que eu poderia descrever Jesus parado na 
minha frente. Eu não consegui me conter, me emocionei tanto, que comecei a 
chorar. Aquela presença de Deus foi tão especial para mim que me marcou 
profundamente. 

Depois disso, me dei conta de quanto é importante participar da Novena em 
grupo e como podemos nos encontrar com Jesus, quando entregamos a 
nossa vida em suas mãos (Ivone de Souza).
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CANTO FINAL: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto n°. 13 – não tem no CD)

GESTO CONCRETO

Animador: O próximo encontro da Novena será dedicado aos filhos pequenos 
e também aos pré-adolescentes e adolescentes. Convidemo-los para vir 
participar conosco. 

ORAÇÃO FINAL

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

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

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

10

TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“Um filho nos foi dado” (Is 9,5)

(Material: toca CD, a Bíblia sobre uma mesa ao centro, velas e vasos de flores. Será 
necessária uma flor para cada um dos participantes. O presépio deve ser montado, 
mas, por enquanto, sem a presença de Jesus).

CANTO DE ABERTURA: É NATAL DE JESUS (canto n°. 7 – não tem no CD)

Acolhida pelos donos da casa: Estávamos ansiosos pela chegada de vocês. 
Aqui em casa, se a gente não rezar a Novena de Natal parece que não 
acontece o Natal. Vocês trazem o Natal e a presença do próprio Deus para 
dentro da nossa casa! Muito obrigado e sejam bem-vindos. 

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

Animador: No encontro de hoje vamos olhar com carinho para nossos filhos. 
Deus foi muito corajoso quando deu aos pais o 'poder' de gerar filhos. Nesse 
momento, pedimos para que todos os filhos pequenos, pré-adolescentes e 
adolescentes se dirijam para o centro da sala. (Tempo para movimentação). 

Um pai ou mãe, em nome de todos os pais: Queridos filhos. Nós e todos os 
casais aqui presentes começamos a nossa vida a dois. Depois, vieram vocês. 



O nosso coração parece que ia explodir de alegria. A gente não sabia como 
seriam vocês, pois não nos coube escolher. Foi Deus quem escolheu vocês 
para nós. E vocês são a nossa alegria (aplauso). 

Animador: José e Maria também podem se associar a todos os pais e dizer: 
“Um filho nos foi dado” (Is 9,5).

Um filho, em nome de todos os filhos: Vocês não escolheram a nós e nem nós 
escolhemos a vocês. Foi Deus quem nos deu vocês por nossos pais. Obrigado 
pela vida, pelo amor e pela fé. Vocês fazem tudo por nós, e fazem 
gratuitamente! Se hoje pudéssemos escolher quem seriam nossos pais, nós 
escolheríamos vocês! (Aplauso – os filhos continuam no centro da sala).

Todos: Obrigado, Senhor, por nos fazer um família unida no amor.

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 3 DO CD

Animador: Rezemos em dois lados, os pais 
de um lado e os filhos do outro, a profecia 
de Isaías (Is 9,1-2, 5-6).

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

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

Pais: Multiplicaste sua alegria, redobraste 
sua felicidade.

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

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

Filhos: O poder de governar está nos seus ombros.

Pais: Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte.

Filhos: Pai para sempre, Príncipe da Paz.

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

Filhos: Sentado no trono, com o poder real de Davi, fortalece e firma esse 
poder.

Pais: Com a prática do direito e da justiça.

Filhos: A partir de agora e para sempre.

Todos: Obrigado, ó Deus, por nos ter dado seu próprio Filho como nosso 
irmão! 
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ESCUTANDO O EVANGELHO

Leitor 1: Jesus está sempre presente pela sua Palavra, pois é Ele mesmo que 
fala quando lemos o Evangelho. Ouviremos hoje a passagem de Jo 1,1-14 
(alguém lê).

Leitor 2: A mensagem áudio de hoje será sobre José e Maria que vão a Belém. 
Ouçamos – FAIXA 12 DO CD. 

Animador: A partir do que ouvimos no Evangelho e na mensagem, vamos 
dedicar dois minutos para uma conversa com quem está ao nosso lado. O que 
significa para mim que Deus se fez tão próximo? (Tempo para conversa).

DINÂMICA – RELACIONAMENTOS FAMILIARES

(Deve estar montado o presépio, mas ainda sem a imagem do Menino Jesus. Dispor 
muitas flores num vaso. No final da dinâmica, cada pessoa vai até o vaso, retira uma 
flor e entrega a alguém da sua família).

Esbarrei em um estranho que passava na rua e lhe pedi perdão. Ele 
respondeu: 'Desculpe-me. Eu também não te vi'. Fomos educados um para 
com o outro, nos despedimos e seguimos nosso caminho. Mais tarde, eu 
estava cozinhando e meu filho estava pertinho de mim. Ao me virar, quase 
derrubei água quente nele. Imediatamente gritei com ele. Ele se retirou 
quietinho.
Ao me deitar senti Deus me dizer: 'Você tratou de forma educada a um 
estranho, mas destratou o filho que lhe dei. Aquelas flores que estavam na 
cozinha, perto da porta, que você varreu, ele as tinha trazido para você. Ele 
iria lhe entregar as flores, fazer-lhe uma surpresa, mas você não percebeu. 
Depois do seu grito, ele saiu com lágrimas nos olhos'.
Quando percebi tudo isso, me senti miserável e comecei a chorar. Fui procurar 
aquelas flores. Recuperei algumas e me aproximei de sua cama e lhe 
sussurrei: 'Acorde querido! Eu te amo! Estas são as flores que você trouxe para 
mim?'. Ele sorriu e disse: 'Eu encontrei essas flores perto de uma árvore e 
trouxe para você'. 'Filho, desculpe pelo que aconteceu hoje'. Ele respondeu: 
'Tá bom, mãe. Eu também te amo'. 

Leitor 1: Agora, cada um de nós vai até o vaso de flores, pegará uma e 
entregará a uma pessoa escolhida, da família. Vamos cuidar para que 
ninguém fique sem flores (tempo para dinâmica).

Leitor 2: O que faremos com as flores que temos nas mãos? São flores que 
recebemos dos pais ou dos filhos. Dado que os pais não escolheram os filhos, 
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nem os filhos aos pais, mas foi Deus que os deu de presente uns aos outros, 
por isso, vamos oferecer a Ele estas flores que temos em nossas mãos. Vamos 
colocá-las no presépio, na manjedoura, no lugar onde Jesus irá nascer. Com 
esse gesto estaremos dizendo que acolheremos Jesus, com muito carinho 
(tempo para dinâmica). 

CANTO (opcional): Fica sempre, um pouco de perfume nas mãos que 
oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar o pouco que se tem 
ao que tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. 
Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é 
das artes a mais bela.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada prece digamos: Vem, Senhor, ao nosso encontro! 

-  Deus de amor, ajuda-nos a acolher com muita alegria o seu Verbo 
Encarnado que veio habitar entre nós. 

-  Deus de amor, ajuda-nos a superar com amor as dificuldades vividas em 
família.

(Intenções espontâneas).

Animador: Concluamos este momento rezando um Pai Nosso...
3TESTEMUNHO – DAI E VOS SERÁ DADO

Já anoitecera em Roma. E, num minúsculo apartamento, um pequeno grupo 
de moças que procuravam viver o Evangelho se preparava para dormir. Nesse 
momento, toca a campainha. Quem seria àquelas horas?
Um senhor estava à porta, em pânico, desesperado: no dia seguinte seria 
despejado de sua casa, com toda a família, porque não podia pagar o aluguel. 
As jovens se entreolharam e, de comum acordo, abriram a gaveta onde 
guardavam o que tinha sobrado de seus salários. Deram tudo àquele homem, 
sem raciocinar. Naquela noite dormiram felizes. Deus haveria de pensar 
nelas.
Mas, ainda não despontou o dia e já toca o telefone. 'Estou indo até aí de táxi' 
– era a voz daquele homem. As moças esperam, estranhando por ele estar 
vindo de táxi. O rosto do homem revela que alguma coisa havia mudado: 
'Ontem à noite, logo que cheguei em casa, me entregaram uma pequena 
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herança que eu nem sonhava receber. O coração me diz que devo dar a 
metade para vocês'. A importância correspondia exatamente ao dobro 
daquilo que elas generosamente haviam doado.

Animador: Desse testemunho aprendemos que o amor precisa ser alargado a 
todos, além da família.

CANTO (só o refrão): Deixa a luz do céu entrar (Bis). Abre bem as portas do 
teu coração e deixa a luz do céu entrar.

GESTO CONCRETO

Animador: Convidar os vizinhos para participar conosco do próximo encontro 
da Novena, pois será dedicado a eles.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Hoje pediremos a bênção de Deus para a pessoa que está ao nosso 
lado. Faremos da seguinte forma: coloquem-se dois a dois, uma pessoa de 
frente para a outra. Enquanto uma pessoa fecha os olhos e fica em silêncio, 
em atitude de oração, a outra coloca a mão direita sobre a cabeça daquela 
que está em silêncio e repete a oração a seguir, que eu recitarei. (Tempo para as 
pessoas se organizarem 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, 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 feche os olhos e acompanhe a oração em silêncio. (O animador repete a 
mesma oração de antes).

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 e 
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...

CANTO FINAL: NOITE FELIZ – FAIXA 6 DO CD OU OUTRO À ESCOLHA.

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro).
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QUARTO ENCONTRO DA NOVENA
“Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa 

manjedoura” (Lc 2,12)

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

CANTO DE ABERTURA: É NATAL DE JESUS (canto n°. 7 – não tem no CD) OU 
NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (n°. 1)

Acolhida pelos donos da casa: O tempo do Natal é sempre esperado com 
muita alegria. E nós sabemos o motivo dessa expectativa e alegria: o Menino 
Jesus. Ele veio e nunca mais foi embora. A sua presença transformou o mundo. 
Vocês vieram para celebrar o Deus Menino. Então, sejam bem-vindos!

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

Leitor 1: O encontro de hoje é dedicado aos vizinhos. Vocês notaram que a 
gente nunca briga com alguém que não conhecemos ou que mora longe? E 
também notaram que as dificuldades que temos nos relacionamentos 
acontecem com as pessoas mais de perto? Às vezes na própria família?

Leitor 2: Não só dificuldades, com os vizinhos partilhamos também muita 
alegria.

Leitor 3: Deus quis contar a sua maior notícia, a do nascimento de seu Filho, 
aos seus vizinhos, aos pastores!

Todos: Senhor, tu te fizeste nosso vizinho.

Animador: Olhemos para o lado. Quem é o nosso vizinho? A ele daremos um 
abraço no dia de hoje (tempo para abraços). 

Leitor 1: Quem quiser receber a graça da fé deverá fazer-se próximo, vizinho, 
solidário a exemplo dos pastores que, na noite santa, se dirigem às pressas 
para encontrar o Menino.

Leitor 2: Deus não mandou chamar Herodes, nem os sábios ou os escribas. Ele 
valoriza os humildes. A vinda de Jesus dá início a um novo tempo sobre a terra.

Todos: Senhor, tu te revelaste aos pequeninos.

Animador: Uma multidão celeste de anjos anuncia a glória de Deus e a paz na 
terra aos homens por Ele amados. O profeta Isaías (Is 11,6-9), séculos antes, 
havia previsto este novo tempo. Façamos em dois coros a leitura do texto 
profético:
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Lado A: O lobo, então, será hóspede do cordeiro, o leopardo vai se deitar ao 
lado do cabrito.

Lado B: O bezerro e o leãozinho pastarão juntos, uma criança pequena 
tocará os dois.

Lado A: A ursa e a vaca estarão pastando, suas crias deitadas lado a lado.

Lado B: A criancinha de colo vai brincar no buraco da serpente. Ninguém fará 
mal ao próximo.

Lado A: Ninguém pensará em prejudicar os outros, na minha santa montanha.

Lado B: Pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

Animador: Entre as promessas de Deus está a de fazer novas todas as coisas. 

CANTO – MINHA LUZ É JESUS (n°. 12 – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO

Leitor 1: Abramos a nossa Bíblia e acompanhemos 
a leitura do Evangelho de Lc 2,8-20 (alguém lê). 

Animador: O Menino Jesus é o grande sinal de 
Deus para os humildes. A mensagem áudio de hoje 
será sobre os Pastores de Belém – FAIXA 13 DO CD.

Animador: O Evangelho de Lucas, nos capítulos 1 e 
2, nos mostra uma grande movimentação em 
torno da preparação do nascimento de Jesus. São 
pessoas chegando e saindo! Vejam só:

Leitor 1: O anjo Gabriel é mandado por Deus e entra na casa de Maria.

Leitor 2: Maria vai visitar sua prima Isabel, idosa, mas que está grávida.

Leitor 3: Maria volta para Nazaré após o nascimento de João Batista.

Todos: José e Maria se dirigem para Belém em razão do recenseamento. 

Leitor 1: O Menino Jesus nasce e é colocado numa manjedoura.

Leitor 2: Os anjos vão avisar aos pastores: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para 
vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!

Leitor 3: Os pastores decidem ir até Belém.

Todos: Eles foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-
nascido deitado na manjedoura.

Leitor 1: Contaram o que tinham escutado dos anjos a respeito do Menino.
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Leitor 2: Retiraram-se louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham 
visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito.

Leitor 3: Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu 
coração.

Todos: Jesus nasceu e foi acolhido por pessoas de coração 'missionário'.

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. 

DINÂMICA: O PAPA FRANCISCO

Animador: Com certeza todos já notamos que na parte de trás da capa do 
livrinho estão impressas várias fotos do Papa Francisco. São fotos proféticas e 
muito bonitas. Essas fotos falam por si só. Dêem uma olhada nas fotos (tempo). 

As pessoas que têm livrinho vão conversar com as que estão ao seu lado sobre as 
fotos. Em nossos dias se fala que uma imagem vale por mil palavras. O que essas 
fotos estão dizendo para nós? (Tempo para bate-papo – cerca de dois minutos).

Animador: Agora, teremos alguns minutos para uma partilha. Cada grupinho 
vai dizer o que conversaram e, sobretudo, quais sentimentos as fotos 
despertaram. (Tempo para conversa). 

CANTO: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar! (Bis). 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada prece diremos: Vem, Senhor Jesus, derramar o seu amor!

- Sobre o nosso Papa. Vem, Senhor Jesus...

- Sobre nossas famílias. Vem, Senhor Jesus...

- Sobre nossos vizinhos. Vem, Senhor Jesus...

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

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

- Sobre os que anseiam por paz. Vem, Senhor Jesus...

- Sobre as pessoas que perdem o sentido da vida. Vem, Senhor Jesus... 

(Intenções espontâneas).

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

CANTO: MÃE MARIA (canto n°. 11 – não tem no CD)
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GESTO CONCRETO

Animador: Hoje falamos dos pastores de Belém, de vizinhos e do Papa. Que tal 
adotarmos as atitudes de simplicidade dos pastores de Belém no 
relacionamento com os nossos vizinhos? E que tal se melhorasse o nosso 
modo de sermos Igreja junto com os vizinhos? Isso se tornaria realidade se nos 
encontrássemos em grupo durante todo o ano e não somente no Natal. 

O próximo encontro será dedicado às mães e às avós. Elas já participam, mas 
vamos convidar outras que não participam.

TESTEMUNHO – TOMAR UM SORVETE JUNTOS

No ano passado a ideia funcionou: convidamos os nossos vizinhos para tomar 
um sorvete juntos e foi muito bacana. Este ano dissemos: por que não alargar 
a todas as famílias da quadra? Nossos vizinhos andam muito apressados!

Fomos convidar batendo de porta em porta. Percebemos que todos ficavam 
surpresos com a ideia. No dia marcado, antes do pôr do sol, apareceram mais 
de sessenta pessoas, de todas as idades. Além do sorvete, cada um levou algo 
a mais para partilhar. Tínhamos preparado algumas músicas. 

A partir daquele momento, muitas coisas melhoraram: agora quando nos 
encontramos na rua nos cumprimentamos com alegria e partilhamos notícias. 
Sentimos que algo nos aproximou. Um dos nossos vizinhos, quando soube que 
algumas famílias precisavam de móveis, deu a sua mobília da sala de jantar, 
ainda em ótimo estado de conservação. Bastou um sorvete para criar uma 
pequena comunidade (Vincent e Maria – Canadá).

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 solidário. Amém. 

CANTO FINAL: NOITE FELIZ – FAIXA 6 DO CD OU OUTRO À ESCOLHA. 

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro – preparar as 
crianças para a dinâmica).
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QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
“A minha alma engrandece o Senhor” (Lc 1,47)

(Material: Bíblia e vela. Um toca CD. Se ainda não foi feito, pedimos à família que 
monte o presépio. Vestir as crianças de anjo e as preparar para trazerem a imagem de 
Nossa Senhora. Dispor de cestinhas com pétalas de flores para as crianças). 

CANTO DE ABERTURA: A ESCOLHIDA (canto n°. 10 – não tem no CD) OU 
OUTRO À ESCOLHA

Alguém da casa: Queridos amigos. Deus se 'apequenou', por assim dizer, para 
que Maria o pudesse conter em seu ventre. Sim, Deus se faz pequeno por 
amor. Também hoje Ele se faz pequeno para poder entrar em nossa casa. Ele se 
faz pequeno para caber em nosso coração. Por nossa vez, nós, aqui de casa, 
alargamos o nosso coração para acolher cada um de vocês, pois em cada um 
está o próprio Cristo. Sejam bem-vindos! 

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

Que o amor e a sabedoria de Deus Pai, o carinho e a amizade de Jesus e a luz e o 
ardor do Espírito Santo, estejam sempre conosco. Bendito seja Deus...

Leitor 1: O Papa Francisco disse na vigília de Pentecostes deste ano: 'O 
primeiro anúncio da fé é feito em casa'. Ele falou da importância dos pais e 
avós na transmissão da fé: 'Não encontramos a fé no ar, mas sempre em 
alguma pessoa que reza, que nos diz quem é Jesus e nos transmite a fé'.

Todos: Nós recebemos a fé na família. 

Leitor 2: Desde o tempo dos apóstolos foi assim. São Paulo escreveu a 
Timóteo, seu companheiro: “Conservo a lembrança daquela tua fé tão 
sincera, que foi primeiro a fé de tua avó Lóide e de tua mãe Eunice e que, não 
tenho a menor dúvida, habita em ti também” (2Tm 1,5).

Animador: Pode existir um elogio maior que esse: uma avó ou uma mãe, que, 
além da vida, transmitem a fé? Agora, vamos nos dirigir às nossas avós, às 
mães e dando-lhes um beijo, agradeçamos, com palavras espontâneas, pelo 
testemunho de fé que elas nos dão (dispor de tempo).

CANTO: MARIA MINHA MÃE MARIA (canto n°. 14 – não tem no CD)

Leitor 1: Maria foi mãe de Jesus. Ela gerou Jesus. Ela cuidou dele e lhe deu um 
grande testemunho de fé. Maria lembrava como tudo tinha acontecido, desde 
o início. 

Leitor 2: No Antigo Testamento, o profeta Sofonias (Sof 3,14-18) havia pré-
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anunciado Maria quando falou da alegria da Filha de Sião. Organizemo-nos em 
dois coros: 

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

Lado B: Filha de Jerusalém, fica contente, de todo 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. Não mais precisarás 
ter medo de desgraça.

Lado A: Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém: 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, apaixonado 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°. 11 – não tem no CD) 

ESCUTANDO O EVANGELHO

Leitor 1: O Evangelho, toda vez que é 
proclamado, faz ecoar aos nossos ouvidos a 
voz do próprio Deus. Ouçamos o Evangelho de 
Lc 1,47-56 (alguém lê).

Animador: A mensagem áudio de hoje será 
sobre Maria, a escolhida de Deus – FAIXA 14 
DO CD.

Leitor 2: Quando Maria cantou o Magnificat, o Menino Jesus, minúsculo, 
pequenino já estava vivendo em seu ventre. 

Leitor 3: Se pudéssemos mergulhar no sentido mais profundo do que significa 
dizer que Maria é Mãe de Deus, ficaríamos sem palavras diante desse grande 
mistério. 

Todos: Deus também tem Mãe e ela se chama Maria. 

DINÂMICA: Ó MÃE QUE TROUXE AO MUNDO O FILHO DE DEUS

(As crianças devem ter sido preparadas anteriormente. Vestir as crianças de anjinhos, 
na medida do possível. Elas se dirigem para um lugar à parte onde está a imagem de 
Nossa Senhora, flores e velas. Quando estiverem preparadas para entrar, coloca-se a 
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música 'Ó Mãe que trouxe ao mundo' cantada por Dom Sérgio Braschi (Diocese de 
Ponta Grossa) e Donizete Generoso do grupo Pe. Adriano – Ministério Dom e Missão 

(Ortigueira – PR) – FAIXA 8 DO CD). 

Leitor 1: Vamos acolher as crianças que vêm trazendo a imagem de Nossa 
Senhora. (Quando as crianças entrarem, pedir para permanecerem em pé, ao 
centro. Ficam no centro até que acabe a música. Se for oportuno pode-se escutar uma 
segunda vez a música. Todos os demais podem dar-se as mãos ao redor).

Animador: Agora as crianças se preparam para semear sobre a imagem de 
Nossa Senhora as pétalas de flores e nós, com muita alegria, damos um 'viva' a 
Nossa Senhora: Animador: Viva Nossa Senhora! Todos: Viva! 

Leitor 2: As crianças colocam a imagem de Nossa Senhora sobre a mesa e 
voltam aos seus lugares. 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Maria trouxe ao mundo o Filho de Deus. Agora ela vive junto de seu 
Filho. Volvendo nosso olhar para ela digamos: Mãe do Céu, interceda por nós.

-  Para que no mundo de hoje assolado por violência, ganância, jamais 
deixemos Deus de lado.

-  Para que em nossas famílias a presença de Deus seja preservada 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: Concluamos este momento rezando um Pai Nosso...

TESTEMUNHO – A NOVENA DE NATAL DE CASA EM CASA

No meu bairro, 30 famílias recebem a Capelinha, que passa de casa em casa 
durante o mês. No ano passado tive a ideia de convidar as pessoas para irmos 
juntos nas casas, acompanhando a Capelinha, para rezar o terço. Cada dia 
foram aumentando as pessoas. Numa casa, porém, a mulher não quis nos 
receber. Ela disse assim: 'Eu bem que poderia aceitar, mas sabe como é, meu 
marido vem cansado do trabalho, depois tem o jantar...', e por isso, ela achava 
melhor que a gente não fosse em sua casa. Em dias diferentes eu voltei a 
insistir, mas ela disse não, por três vezes. Então falei que não teria sentido ela 
receber a Capelinha de Nossa Senhora, nos meses seguintes, se nem sequer a 
oração ela aceitava. 
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Quando nos distanciávamos, ela correu atrás para nos dizer que poderíamos 
vir rezar em sua casa. Contou-nos que eram católicos, que seu filho tinha feito 
a primeira comunhão e que ela tinha levado um susto quando percebeu que 
não estava aceitando a oração em sua casa. No dia seguinte fomos bem 
acolhidos e, para nossa surpresa, também seu marido e seu filho adolescente 
participaram do terço. Aquele terço mudou a família. Antes eles não 
participavam da comunidade. Na Novena de Natal os três juntos participaram 
os nove dias. Inclusive foram cantar conosco, em muitas outras casas, o canto 
Noite Feliz. O filho participou da dinâmica da encenação do nascimento de 
Jesus. Agora, aquela mesma mulher cumprimenta a gente com sorriso e 
continua indo na Igreja (Joana Pinheiro – Paraná).

GESTO CONCRETO

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

CANTO FINAL: NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 2 DO CD

ORAÇÃO FINAL

Animador: O Natal acontece no coração daqueles e daquelas que amam a 
todos e semeiam paz e esperança ao seu redor. Vamos expressar nossa alegria, 
ao relembrar o acolhimento de Nossa Senhora, rezando a oração do anjo.

Lado A: O anjo do Senhor anunciou a Maria.

Lado B: E ela concebeu do Espírito Santo.

Todos: Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco...

Lado A: Eis aqui a Serva do Senhor.

Lado B: Faça-se em mim segundo a tua Palavra.

Todos: Ave Maria cheia de graça...

Lado A: E o Verbo se fez carne.

Lado B: E habitou entre nós.

Todos: 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, viemos ao conhecimento da 
encarnação de Jesus Cristo, teu Filho, por sua paixão e morte sejamos 
conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).
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SEXTO ENCONTRO DA NOVENA
“Ela deu à luz seu filho primogênito” (Lc 2,7)

Acolhida calorosa a todos pelos donos da casa.

(Material: Imagem de Jesus Menino, flores e vela. Um toca CD). 

CANTO DE ABERTURA: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 9 do final do 
livrinho – não tem no 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. Cada 
encontro revela outro aspecto do Natal e o coração das crianças, dos jovens, 
de todos nós vai se enchendo de alegria. 

Todos: Senhor, tu és a nossa alegria!

Leitor 1: O encontro de hoje é dedicado aos jovens. Vocês sabem por que nas 
propagandas de televisão quase sempre aparecem os jovens? A resposta é 
simples: é porque todos nós queremos ser jovens! E também porque as 
propagandas que apresentam jovens atraem mais. Então, vamos dar um 
abraço em cada um dos jovens presentes entre nós, rapazes e moças, tão 
carinhoso como o próprio Jesus daria (tempo para abraço).

Leitor 2: A juventude é o tempo dos sonhos, das conquistas, de vencer 
desafios. É também tempo de amar a Deus e ajudar na comunidade.

Todos: Jovem, você busca ser feliz? É Cristo que você procura! 

Leitor 1: Um dia, porém, uma pessoa disse: 'Eu não vou na igreja. Quando eu 
ficar velho, daí eu irei para me preparar para morrer'. 

Leitor 2: Não foi isso que pensava Nossa Senhora, São José e tantos outros 
jovens que deixaram um feixe de luz atrás de si.

Animador: Já no Antigo Testamento se faz referência à jovem Maria e ao 
nascimento de Jesus. Em Isaías está escrito assim: “Eis que uma virgem está 
grávida e dará à luz um filho e lhe dará ao nome de Emanuel” (Is 7,14). E o 
profeta Miqueias (Mq 5,1-3) anuncia Maria e fala do nascimento de Jesus. 
Façamos a leitura desse último texto em dois coros:

Lado A: E tu, Belém, de Éfrata, pequenina entre as aldeias de Judá.

Lado B: De ti sairá para mim aquele que há de governar Israel.

Lado A: Sua origem é antiga, de épocas remotas. 

Lado B: Por isso, Deus os abandonará até o tempo em que a parturiente der à luz.

Lado A: Então, o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel.
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Lado B: Ele se levantará para apascentar com a força do Senhor.

Lado A: Pela glória do nome de seu Deus.

Lado B: Ele será grande até os confins da terra.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

Animador: A pessoa de Maria tinha sido anunciada muito antes de ela existir. 

Todos: Deus estava pensando nela há muito tempo. 

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA (canto n°. 8 – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO

Animador: Peguemos a nossa Bíblia para 
acompanhar a leitura do Evangelho de         
Lc 2,1-7 (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, sugerimos uma partilha com 
todos. (Tempo para conversa). 

Leitor 1: Maria e José abraçam o Menino, mas, na verdade, os dois são 
abraçados por Deus. Deus Pai, lá do Céu, acompanha cada passo deles. 

Animador: A mensagem áudio de hoje será sobre o Nascimento de Jesus: o 
Milagre em Belém – FAIXA 15 DO CD. 

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

DINÂMICA: O MENINO JESUS É TRAZIDO PARA SER COLOCADO NO PRESÉPIO

Apagam-se as luzes. Todas as pessoas da casa, onde está acontecendo o encontro, 
devem ter sido preparadas anteriormente para esta dinâmica. 

Neste momento da dinâmica, todas as pessoas da família precisam ir para o 
ambiente onde se encontram já preparados a imagem do Menino Jesus, as velas e as 
flores... Quando os membros da família estiverem prontos, começa-se a tocar AVE 
MARIA INSTRUMENTAL – FAIXA 7 DO CD. O pai e a mãe entram por primeiro 
trazendo velas acesas. Um filho ou filha traz o Menino Jesus. Se for uma menina que 
traz a imagem do Menino Jesus, pode estar vestida de Nossa Senhora. Os outros 
filhos trazem flores. Se houver netos, também eles podem trazer flores ou outros 
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objetos. O filho ou filha que trouxe a imagem do Menino Jesus permanece em pé, 
próximo ao presépio, com a imagem nas mãos. 

Animador: Agora, num clima de oração, cada um de nós, aproxima-se da 
imagem do Menino Jesus e a beija com muito carinho, assim como fariam 
Maria e José naquela noite santa. (Tocar novamente, se precisar, AVE MARIA 
INSTRUMENTAL – FAIXA 7 DO CD).

Leitor 2: Deus é o nosso maior tesouro. Beijamos uma imagem, mas na 
verdade, o nosso coração se volta totalmente para Ele, Jesus, o Filho de Deus. E 
Ele sabe acolher a nossa manifestação de amor.

Todos: Jesus, tu és a nossa alegria. 

MOMENTO DE ORAÇÃO

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

Animador: A razão mais profunda do nosso existir é louvar a Deus. A Palavra 
de Deus, a Igreja, os sacramentos nos ajudam nesta missão. Mesmo assim, 
tropeçamos ao longo do caminho e precisamos constantemente da graça de 
Deus. A cada pedido digamos: Menino Jesus, fortalece-nos com a tua graça.

-  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 viver o amor em família.

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

(Intenções espontâneas).

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

GESTO CONCRETO

Animador: O próximo encontro será dedicado aos reis magos, homens sábios 
e esforçados na busca da verdade. Então, precisamos convidar novamente os 
homens para a Novena.

TESTEMUNHO – BASTA UMA SIMPLES SAUDAÇÃO

Madri - Espanha. Primeiras horas do dia. Milhares de pessoas anônimas 
caminham a passos largos para as estações das treze linhas de metrô. 
Multidões apressadas num ritmo sempre igual. Dentro dos vagões, 
passageiros rodeados por muita gente, mas sozinhos e distantes. Cada um no 
seu mundo: rostos escondidos atrás do jornal ou fones de ouvido para não 
conversar com ninguém. Eu também pego o metrô cada dia. Fui observando 
esses comportamentos. No meio daquela confusão, eu queria viver o amor e 
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queria que ninguém passasse em vão ao meu lado. 
Comecei a cumprimentar as pessoas. As primeiras vezes foram difíceis, mas fui 
me acostumando. No começo, as pessoas ficavam admiradas, mas depois se 
mostravam contentes com o gesto. Por vezes, acontecia de entrarmos juntos 
no vagão ou então de conversarmos enquanto íamos ao corredor.
Uma manhã cumprimentei uma senhora. Quatro dias depois celebrei o 
Sacramento da Unção dos Enfermos para seu pai. Na sua casa, ela me 
perguntou: 'Por qual motivo o senhor me cumprimentou no metrô?'. Eu 
respondi: 'Porque acredito no amor'. Mas ela continuou: 'Não. Era porque 
Deus queria preparar bem o meu pai para este momento. A partir de hoje, se 
alguém me disser que Deus não existe, darei esse testemunho'. Em seguida, 
conheci sua família e batizei a sua filha. 
Uma outra pessoa me contou: 'Um dia a minha filha saiu de casa revoltada 
com Deus. Quando voltou, contou que na estação do metrô tinha encontrado 
um padre que a cumprimentou. Disse que viajaram juntos e conversaram 
bastante. Para ela foi um sinal de que Deus veio ao seu encontro'. Também 
com essa família nos tornamos amigos.
No decorrer de sete anos conheci, no metrô, cerca de trezentas pessoas com 
quem consegui estabelecer um verdadeiro diálogo (Padre Francisco Tomás).

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL

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

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; 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. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, 
Filho e 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: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 3 DO CD.
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SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA
“Onde está o rei dos judeus recém-nascido?” (Mt 2,2)

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

Alguém da casa: Como é bom rezarmos juntos. Um salmo diz: “Como é bom e 
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 orla do seu manto” (Sl 133). Que bom que vocês 
vieram aqui. Hoje o nosso coração está em festa!

CANTO DE ABERTURA: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 4 DO CD 
Animador: Em nome do Pai e do Filho... (pode ser cantado). 

Animador: No encontro de hoje meditaremos sobre os reis magos. Devido a 
eles, vamos dedicar este encontro a todos os homens que buscam a Deus e aos 
homens de fé. 
Leitor 1: A Igreja de todos os tempos esteve cheia de homens de fé. Eles são 
corajosos e quando recebem a graça de um verdadeiro encontro com Deus, 
nada os segura.
Todos: A luz de Deus é a sua força.
Leitor 2: O Papa Francisco, em maio deste ano, sugeriu que peçamos o dom da 
fé e que o façamos, repetidas vezes, ao longo do dia com a frase: 'Eu creio, 
Senhor, mas aumenta a minha pouca fé'. 
Todos: Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.
Leitor 3: O Papa contou que um casal argentino tinha uma filha de sete anos, 
que adoeceu. Os médicos tinham feito tudo o que podiam. Não obtendo 
resultados positivos comunicaram aos pais que a filha deles teria apenas 
algumas horas de vida. Aflito, o pai deixou o hospital e foi para o santuário de 
Nossa Senhora de Luján, a mais de duas horas de viagem. Quando ali chegou, 
era noite e encontrou tudo fechado, mas ficou horas e horas, toda a noite, 
agarrado às grades do santuário, gritando a sua dor e invocando a ajuda do céu 
para a filha que estava para morrer. 
Aquele homem era cheio de fé – disse o Papa –, e a sua oração era insistente. 
De manhã, voltou à sua cidade e encontrou a esposa exultando no hospital. Ela 
veio ao seu encontro e lhe disse: A nossa filha está curada. 
Todos: Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.
Leitor 1: Os magos vieram de longe. Trouxeram presentes a Jesus. Os presentes 
deles não eram práticos de tal modo que pudessem se revelar úteis à Sagrada 
Família, naquele momento. 
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Leitor 2: Os dons que eles trouxeram reconhecem a dignidade real daquele a 
quem são oferecidos. Ouro e incenso são mencionados no profeta Isaías (cap. 
60,6), como dons que devem ser oferecidos pelos povos ao Deus de Israel. Eles 
reconhecem Deus no Menino Jesus e se prostram diante dele. 

CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 2 DO CD

Animador: Os salmos previram que os grandes do povo se prostrariam diante 
de Deus. Acompanhemos, com atenção, o salmo 71 em dois coros: 

Lado A: Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. 

Lado B: Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará e 
por terra abaterá os opressores.

Lado A: Nos seus dias a justiça e paz florirão até que a lua perca o brilho! 

Lado B: De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de 
toda a terra.

Lado A: Os reis de Társis e das ilhas hão de vir oferecer-lhe seus presentes e seus 
dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de lhe trazer oferendas e tributos. 

Lado B: Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo.

Animador: Glória ao Pai e ao Filho... 

ESCUTANDO O EVANGELHO

Animador: Acompanhemos em nossa 
Bíblia a leitura do Evangelho de Mt 2,1-12 
(alguém lê o texto).

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. (Tempo 
para conversa).

Animador: A mensagem áudio de hoje será sobre os Reis Magos: Vindos de 
longe – FAIXA 16 DO CD.

DINÂMICA E ORAÇÃO: O QUE ACONTECE NO CÉU QUANDO REZAMOS?

Leitor 1: Sonhei que estava no céu. Passeando pelo céu, acompanhado por um 
anjo, paramos em frente a uma imensa porta. O anjo abriu vagarosamente a 
porta e me disse: 

Leitor 2: 'Aqui se recebem todos os pedidos feitos a Deus nas orações'. 
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Leitor 1: Dei uns passos para dentro daquela gigantesca estrutura e notei que a 
movimentação era intensa: quem recebia as anotações e recados, quem os 
selecionava e quem arrumava tudo certinho para imediatamente apresentar a Deus. 
Continuamos o passeio pelo céu. Paramos diante de outra porta. O anjo me disse: 

Leitor 2: 'Aqui se fazem os pacotes e as entregas: graças, bênçãos, sabedoria...'. 

Leitor 1: Também ali muitos anjos estavam trabalhando, com alegria. Era uma 
multidão de anjos que ninguém podia contar! Lembrei que eu também tinha 
recebido alguns daqueles pacotes. Fiquei muito feliz. Depois, andamos e 
andamos e finalmente chegamos diante de uma porta que dava para um 
pequeno ambiente. Abrimos a porta e havia somente um punhadinho de anjos 
trabalhando. O anjo que me acompanhava, disse meio encabulado:

Leitor 2: 'Aqui são recebidos os agradecimentos pelas graças concedidas'. 

Leitor 1: Eu gelei! Parecia que até minhas pernas travaram. Se eu não tivesse 
visto, com certeza não acreditaria. Perguntei: 'Mas só isso de agradecimento?'. 
Ele me falou baixinho:

Leitor 2: 'É muito triste mesmo. Depois que recebem o que pedem, poucos 
agradecem'. 

Leitor 1: 'E como podemos agradecer as bênçãos de Deus?', perguntei-lhe. Ele 
respondeu: 

Leitor 2: 'Simples, basta dizer, de todo coração: obrigado, Senhor'. 

Leitor 1: Eu fiquei até meio embaraçado e perguntei: 'Sobre o quê a gente 
deveria agradecer?'. Ele me explicou: 

Leitor 2: 'Pelo mundo, pelo ar, pela água, pela vida, pela comida, pela casa, 
pelos pais, pelos filhos, pela paz, pelo trabalho, pois tudo isso as pessoas 
recebem gratuitamente de Deus. Pouca gente agradece pela Igreja e é ela que 
as prepara para chegarem aqui no céu'. 

Animador: Parece claro que hoje a nossa oração deverá ser de agradecimento 
a Deus. Vamos, um por vez, dizendo os motivos e, em seguida, juntos 
rezaremos: Obrigado, Senhor! 
(Intenções espontâneas).

Animador: Concluamos este momento rezando um Pai Nosso.

CANTO: É NATAL DE JESUS (n°. 7 – não tem no CD)

TESTEMUNHO – O TERÇO DOS HOMENS

Em um número sempre maior de lugares está acontecendo o terço dos 
homens. No dia 23 de fevereiro de 2013, uma romaria do Movimento Terço dos 
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Homens reuniu em Aparecida mais 15.000 homens de várias partes do Brasil . 
Foi um dia muito especial com muitas orações e agradecimentos. A Casa da 
Mãe Aparecida tornou-se também a casa dos homens: bisavôs, avôs, pais, 
filhos, netos e bisnetos juntos rezando o terço. Essa foi a 5ª Romaria Nacional. 
O Pe. João Batista, reitor do Santuário, disse que a oração vai conduzindo esses 
homens para Deus e para a vida da comunidade. O Clairton veio do Maranhão 
numa viagem que durou 42 horas. Ele testemunhou: 'É um sonho realizado. 
Quando o homem reza, a família acompanha. Vim com meu filho que reza o 
terço comigo'. Quem participou da Romaria quer mudar aquela ideia de que 
homem não reza. E há quem diga que de uns tempos para cá os homens estão 
buscando mais a Deus. Um senhor comentou: 'Os homens rezam, sim, e, mais 
que isso: eles se emocionam, vibram, agradecem e louvam a Deus'. E parecem 
ter um segredo para isso: um senhor de idade levanta o terço e diz: 'A minha 
arma está aqui! Essa é a minha única arma!'.

Animador: Que bonito. Desde os reis magos, até o dia de hoje os homens se 
ajoelham diante de Deus.

GESTO CONCRETO

Animador: Para o próximo encontro vamos convidar, ou até mesmo ajudar 
para que possam vir, as pessoas doentes ou que têm saúde frágil, pois o 
encontro será dedicado a elas. Se alguém tiver em casa um doente que não 
possa vir, que traga uma foto. Pode ser de celular. 

BÊNÇÃO FINAL

Animador. Vamos nos dar as mãos formando um grande círculo e acompanhar 
em silêncio a oração a seguir (tempo para formar o círculo).

Oremos. Desça sobre todos nós a bênção da partilha, a bênção da 
solidariedade, da paz e da vida em abundância para todos! 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. Em nome do Pai, do Filho...

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 6 DO CD OU OUTRO À ESCOLHA. 

 (Atenção ao material que precisará para o próximo encontro).
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OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
“Levanta-te, toma o Menino e sua mãe e foge para o Egito” (Mt 2,13)

(Material: a Bíblia, um vaso de flor e toca CD).

CANTO DE ABERTURA: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 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 a Novena de hoje às pessoas doentes, àquelas que 
têm saúde frágil, aquelas que ficaram em casa e também para os cuidadores de 
doentes ou idosos. 

Leitor 1: A Sagrada Família vive momentos de sofrimento. Maria e José saem 
de sua terra, a Galileia, e se dirigem para a Judeia por causa do recenseamento. 
Maria está grávida, mas mesmo assim, precisa enfrentar uma longa viagem.

Leitor 2: Chegando a hora do parto, dá à luz seu filho. Enrola em faixas o 
Menino e o coloca numa manjedoura.

Todos: “Não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7).

Leitor 3: Depois que Jesus nasceu, não se sabe se José, Maria e o Menino 
voltaram para a sua terra ou se foram obrigados a partir imediatamente para o 
Egito. Sabemos somente que Maria e José não agiram por iniciativa própria, 
mas de acordo com as ordens que, de novo, José recebeu de Deus em sonho.

Todos: Deus os sustenta com a sua presença.

Animador: O Povo de Israel conseguiu se libertar da escravidão do Egito. José e 
Maria precisam voltar para lá, mas Deus os acompanha. Façamos em dois 
coros a leitura do texto do profeta Isaías (cf. Is 41,8-13): 

Lado A: Foste tu, Israel, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo.

Lado B: Eu te chamei dos confins da terra. Eu te disse: Tu és meu servo.

Lado A: Não tenha medo, que eu estou contigo. Não te assustes, que eu sou o 
teu Deus.

Lado B: Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com minha mão.

Lado A: Ficarão envergonhados e desapontados todos o que têm raiva de ti.

Lado B: Isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te pego pela mão e digo: 
não temas.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA (n°. 8 – não tem no CD)
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ESCUTANDO O EVANGELHO

Animador: Acompanhemos, em nossa Bíblia, a 
leitura do Evangelho de Mt 2,13-23 (alguém lê o 
texto bíblico).

Leitor 1: O que você vê na figura em relação ao 
que ouvimos? De que modo a Sagrada Família 
fica sabendo que precisa fugir para o Egito? 
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).

Animador: A mensagem áudio de hoje será sobre a necessidade de proteger 
Jesus – FAIXA 17 DO CD. 

DINÂMICA 

Leitor 1: José e Maria também passaram momentos difíceis na sua vida. Hoje 
vamos rezar especialmente pelas mães que sofrem com os seus filhos e pelas 
pessoas presentes que necessitam de oração. Há alguém entre nós que está 
doente, se sente frágil, necessitado de oração ou que deverá fazer alguma 
cirurgia? Pedimos para essas pessoas irem para o centro. Se alguém trouxe a 
foto de um doente também vá até o centro levando a foto (tempo para isso). 

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

Animador: Senhor, que passaste pelo mundo fazendo o bem e curando a 
todos, nós te pedimos que abençoe estes teus filhos e filhas. Dá-lhes a força do 
corpo e a firmeza de espírito, a tolerância à dor e a saúde completa, para que, 
no convívio dos entes queridos, com alegria te bendigam. Tu que vives e reinas 
para sempre. Amém. (Quem estava ao centro volta ao seu lugar).

Leitor 1: Quanto deve ter doído no coração de Maria saber que queriam fazer 
mal ao seu filho. Muitas mães, neste exato momento, pelo mundo afora, estão 
sofrendo pelos seus filhos: nós rezaremos por elas e pelas mães aqui 
presentes. Pedimos que as mães se dirijam agora para o centro (deixar um 
tempo para isso). 

Leitor 2: Estendendo a nossa mão direita sobre as mães, acompanhemos a oração.

Animador: Acompanha, ó Deus, estas mães, na alegria e nas lágrimas, nos 
trabalhos e nas preocupações. Dá-lhes força, coragem e muita fé. Nunca 
permitas, ó Deus, que nenhuma mãe tropece, pois se a mãe cair ela derruba 
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também seus filhos. Coloca em seu coração o amor que Maria teve pelo seu 
filho e, sobretudo, multiplique, ó Deus, a alegria em sua vida. Isso te pedimos 
por Cristo Senhor nosso. Amém. (As mães retornam aos seus lugares).

CANTO: MARIA MINHA MÃE MARIA (n°. 14 – não tem no CD) 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Continuando neste clima de oração, a cada prece digamos: Vem, 
Senhor nos salvar!
-  Existem pessoas que passam fome, às vezes bem perto de nós. Para que nós, 
cristãos, aprendamos a partilhar os alimentos.
-  A droga está escravizando muitos jovens. Para que não fechemos o nosso 
coração a esses nossos irmãos que gritam pela vida. 
-  Existem mães que sentem a tentação do aborto. Que nossa comunidade as 
ajude a valorizar a vida como um dom recebido de Deus.
-  Pelos desempregados e pelos agricultores que se encontram em 
dificuldades. Para que Deus ilumine os governantes para conseguirem 
solucionar esses problemas. 
-  Muitos idosos se sentem abandonados. Para que em nossas casas eles sejam 
bem acolhidos e amados. 
(Intenções espontâneas).

Leitor 2: Concluamos este momento rezando um Pai Nosso...

TESTEMUNHO – MÃES CATÓLICAS REZAM PELOS SEUS FILHOS

Eu sou mãe, avó e bisavó. Um dia eu preparei um relatório sobre o mundo 
atual: as drogas, a pornografia e a violência. Queria levar o documento ao 
Parlamento em Londres. Pensava no choque que ele iria causar nos políticos, 
mas infelizmente o projeto não deu certo.
No entanto, eu fiquei com a pergunta: o que posso fazer pelos meus filhos? 
Sentindo-me pequena diante de tudo, decidi rezar por eles. A minha cunhada, 
sem saber dessa minha decisão, disse-me que acordou no meio da noite, 
sentindo um chamado para rezar pelos seus filhos. Assim, começamos nós 
duas. Durante um mês rezamos o terço perguntando o que Deus queria que 
fizéssemos. Em seguida, juntaram-se a nós outras três mães. Tudo foi 
crescendo muito rápido. Hoje temos grupos de oração no mundo inteiro. 
O que pedimos a Deus? Nós rezamos por qualquer problema imediato, mas a 
melhor oração é para que seja feita a vontade do Senhor Deus na vida deles. 
Sabemos que Deus ama os seus filhos. Por isso, não devemos nunca temer ou 
nos preocupar, mas ter fé nele.

33



Temos um manual de orações com preces especiais, do coração simples de 
uma mãe que fala com Jesus. Começamos pedindo a presença do Espírito 
Santo. Cada mãe coloca os nomes dos filhos num envelope e, no final da 
reunião, põe o envelope ao pé da Cruz, numa cesta, como um ato de confiança 
em Jesus. 
Muitos filhos voltam a acreditar em Deus, saem do buraco das drogas, casam e 
filhos perdidos voltam para casa. As mães experimentam um relacionamento 
pessoal mais profundo com Cristo. Algumas que tinham até abandonado a Igreja 
retornam (Verônica Williams – Mães que rezam por seus filhos).
Mães: Senhor Deus, em tuas mãos colocamos os nossos filhos.

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (n°. 13 – não tem no CD)

GESTO CONCRETO

Animador: O gesto concreto da próxima Novena, que será na igreja, é o 
seguinte: 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

Animador: Hoje as mães abençoarão seus filhos. Faremos da seguinte forma: 
os filhos coloquem-se ao lado de sua mãe. Se houver algum filho cuja mãe 
esteja ausente, que ele pegue em suas mãos a imagem de Nossa Senhora e 
aproxime-se de qualquer uma das mães presentes (tempo para isso). 

Leitor 1: A mãe coloca as suas mãos sobre a cabeça de seus filhos. Se tiver mais 
de dois filhos, não se preocupe, pois será repetida, logo em seguida, a mesma 
oração. Pedimos que os filhos fechem os olhos e acompanhem em silêncio, 
enquanto as mães repetem a oração a seguir: 

Animador: O Senhor Deus volte o seu olhar sobre ti (tempo para as mães 
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, do Filho... (Se houver mães 
com mais de dois filhos, o animador repete os passos realizados anteriormente).

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

CANTO FINAL À ESCOLHA.

(Atenção: a próxima Novena será na igreja ou então reunindo vários grupos 
para celebrarem juntos).

Não se esquecer de levar o cartaz escrito na primeira Novena.
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NONO ENCONTRO DA NOVENA
A Família: lugar da manifestação de Deus

(Sugerimos que este encontro seja realizado na igreja, reunindo toda a 
comunidade, ou nos grupos, reunindo vários grupos. Se for possível encenar o 
Evangelho de Lc 2,1-14 com as crianças e os jovens). 

(Material: Preparar as crianças para entrarem na igreja tocando o sininho enquanto 
trazem a imagem do Menino Jesus. Providenciar vários objetos: velas acesas, 
bolinhas para enfeitar o pinheirinho... Que nenhuma criança entre com as mãos 
vazias. Logo após o Evangelho, uma pessoa por grupo entrará trazendo o cartaz que 
foi escrito no primeiro encontro da Novena).

ACOLHIDA POR CONTA DO ANIMADOR

Animador: Queridos irmãos. Hoje é grande a alegria do nosso encontro e por 
isso estamos em festa! Jesus em nosso meio é a luz que faz desaparecer as 
trevas, é a luz que quer brilhar em nossas vidas, em nossas casas, em nossa 
comunidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho... 

A luz que nos vem do alto através de Jesus Cristo, o amor sem fim do Pai e a 
graça do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus... 

Leitor 1: Enquanto cantamos vamos colocar na cesta, diante do altar, os 
alimentos que trouxemos para partilha.

CANTO DE ABERTURA: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD

Leitor 2: O encontro de hoje também será dedicado às crianças. Elas 
acompanharam os encontros da Novena. Elas são a alegria em nossa casa. E 
hoje, de modo especial, porque Jesus se fez criança.

Animador: Enquanto vamos cantando, acolhamos as crianças que trazem o 
maior presente que a humanidade já recebeu! (Entram todas as crianças 
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trazendo a imagem do Menino Jesus, tocando os sininhos da igreja, com velas acesas 
e bolinhas para enfeitar o pinheirinho... As crianças, quando chegarem à frente, 
permanecem todas em pé enquanto se canta).

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)

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

Animador: Nesta noite santa, ouviremos o Evangelho do nascimento de Jesus 
narrado por Lc 2,1-14. (Alguém lê. Se acharem oportuno, o Evangelho pode ser 
dialogado ou encenado).

Leitor 1: No Natal celebramos o aniversário de Jesus. Como é de costume, o 
aniversariante recebe presentes. O que poderemos dar a Jesus? As crianças 
manifestaram seu amor a Jesus. Agora vamos acolher as pessoas que 
trouxeram o cartaz que foi escrito no primeiro encontro da Novena em todos 
os nossos grupos. Enquanto isso cantamos: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 4 
DO CD. (Entram as pessoas com os cartazes – se ninguém trouxe cartaz, omite-se 
esta parte. Nesse caso vai para a Mensagem - Natal somos nós).

Um homem: Senhor Menino Deus, viemos hoje em tua casa, no dia de teu 
aniversário. Qual presente poderíamos te dar? Tu tens tudo! Tudo é teu. Ó 
mundo é teu. Nós somos teus. Então, junto dos alimentos que trouxemos 
para partilhar com os pobres, queremos oferecer-te o nosso amor. Esses 
cartazes foram escritos quando iniciamos a Novena. Anotamos neles o nosso 
propósito. Hoje os colocamos a teus pés. Acolhe Jesus, o nosso presente. 

(Os cartazes são colocados ao chão, próximo do presépio, e as pessoas que os 
trouxeram voltam aos seus lugares).

CANTO: MINHA LUZ É JESUS (n°. 12 – não tem no CD)

MENSAGEM – NATAL SOMOS NÓS

(Enquanto se lê a mensagem a seguir, colocar, em volume baixo, a música 
instrumental AVE MARIA – FAIXA 7 DO CD).
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Criança 1: Natal somos nós, quando decidimos nascer de novo, a cada dia, nos 
transformando e fazendo o bem a todos. 

Criança 2: Somos pinheiro de Natal quando resistimos às dificuldades da vida.

Criança 3: Somos sinos de Natal quando chamamos as pessoas para a Igreja, 
ou levamos a Igreja até suas casas.

Criança 4: Somos as bolinhas de Natal quando nossos gestos de bondade 
tornam a vida mais colorida e bonita.

Todos: Em cada gesto de amor fraterno nasce Jesus.

Criança 1: Somos luzes de Natal quando amamos o próximo e iluminamos o 
seu caminho.

Criança 2: Somos presépio de Natal quando nos tornamos simples, pobres 
para acolher a todos.

Criança 3: Somos anjos do Natal quando cantamos a glória de Deus e vivemos 
a paz sobre a terra.

Criança 4: Somos pastores de Belém quando, mesmo no meio da noite e da 
escuridão, procuramos Deus.

Todos: És tu, Senhor, nossa luz e salvação.

Criança 1: Somos reis magos quando não medimos esforços para encontrar Deus. 

Criança 2: Somos estrelas de Natal quando conduzimos alguém para Deus.

Criança 3: Somos a ceia de Natal quando saciamos a fome dos pobres.

Criança 4: Somos a noite santa do Natal quando, reunidos no amor, atraímos a 
presença de Jesus, pois Ele mesmo disse: “Onde dois ou mais estiverem 
reunidos em meu nome eu estarei no meio deles” (Mt 18,20).

Todos: Somos a família de Deus quando vivemos o amor.

CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 2 DO CD

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada pedido digamos: Obrigado, Senhor!

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

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.
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Leitor 1: Pela saúde das pessoas de nossa comunidade.

Leitor 2: Pelo bom relacionamento com os nossos vizinhos.
(Intenções espontâneas).

Animador: Concluamos 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, pediremos que os filhos rezem e 
abençoem os 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 para isso).

Leitor 1: Pedimos para todos os casais se ajoelharem, esposo ao lado da 
esposa. Se estiver presente só a mãe ou só o pai, não se preocupem: ajoelha-
se quem estiver presente. 

Leitor 2: Enquanto os avós aguardam a sua vez, nos seus lugares, os filhos 
colocam as mãos sobre a cabeça de seus pais e, em seguida, repetem a oração:

Animador: Menino Jesus, obrigado pelos meus pais (tempo para os filhos 

repetirem). Hoje quero pedir que você cuide deles (tempo...). Retribua a eles 
por tudo o que fazem por mim (tempo...). Dê a eles, Jesus, uma vida longa 

(tempo...) e muito amor no coração. Amém. 

Leitor 1: Agora, as crianças voltam para seus lugares e vêm, à frente, os avós. 
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 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, do Filho... 

Leitor 1: Todos voltam para seus lugares. 

Leitor 2: Com muita alegria vamos cantar NOITE FELIZ – FAIXA 6 DO CD.

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

SEGUE-SE A FESTA! SE DESEJAREM PODE-SE CANTAR.
Alguém se encarregue de encaminhar os alimentos que foram depositados 

na cesta, junto ao altar.
BOA FESTA E FELIZ NATAL A TODOS!
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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. (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)

2 – NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 2 DO CD (Pe. José Weber)

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)

3 – NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 3 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.

4 – NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 4 DO CD (José Acácio Santana)

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. 

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. 

6 – NOITE FELIZ – FAIXA 6 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)



7 – É NATAL DE JESUS (José Acácio Santana) – não tem no 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 (refrão). 
2. Uma estrela diferente toda a terra iluminou. Foi Jesus que, humanamente, a nós todos se igualou.

8 – 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.

9 – 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.

10 – 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.

11 – 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. 

12 – 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. 

13 – NOITE LINDA, NOITE BELA – não tem no CD

Noite linda, noite bela, noite tão cheia de luz! Toda a terra canta um hino com a chegada de Jesus! 
Noite feita de esperança, noite clara de esplendor. Salve a Virgem Maria que seu filho nos doou! 
Noite feita de bondade, noite feita de amor. Pois nasceu o Deus Menino, Jesus Cristo Salvador!

14 – 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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Elaboração: Pe. Mário Spaki – Secretário Executivo do Regional Sul 2 da CNBB

Capa: Ednelson Cordeiro
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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 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

APRESENTAÇÃO

PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA

“Uma voz clama no deserto” (Cf. Mc 1,3)

SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA

“Não tenhas medo de receber Maria, tua esposa” (Mt 1,20)

TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA

“Um filho nos foi dado” (Is 9,5)

QUARTO ENCONTRO DA NOVENA

“Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura” (Lc 2,12)

QUINTO ENCONTRO DA NOVENA

“A minha alma engrandece o Senhor” (Lc 1,47)

SEXTO ENCONTRO DA NOVENA

“Ela deu à luz seu filho primogênito” (Lc 2,7)

SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA 

“Onde está o rei dos judeus recém-nascido?” (Mt 2,2)

OITAVO ENCONTRO DA NOVENA

“Levanta-te, toma o Menino e sua mãe e foge para o Egito” (Mt 2,13)

NONO ENCONTRO DA NOVENA

A Família: lugar da manifestação de Deus
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