
ÍNDICE DAS FAIXAS DO CD QUE ACOMPANHA OS LIVRINHOS

A cada sete (7) livrinhos adquiridos, você tem direito a receber um CD com 
os áudios para os encontros. Caso o CD não tenha vindo junto com os 
livrinhos, peça o seu onde você comprou os livrinhos. O CD é gratuito.

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

No mesmo site encontram-se os áudios dos outros cantos de Natal e as 
partituras de todos os cantos sugeridos no livrinho. 

Estão disponíveis também os textos das mensagens do Papa Francisco.

FAIXA 01: Papa Francisco – Maria, Mãe da Misericórdia (Duração 7 min)

FAIXA 02: Papa Francisco – Mães (Duração 7 min e 45 seg)

FAIXA 03: Papa Francisco – Pais (Duração 8 min e 15 seg)

FAIXA 04: Papa Francisco – Filhos (Duração 8 min e 40 seg)

FAIXA 05: Papa Francisco – Avós (Duração 10 min)

FAIXA 06: Papa Francisco – Idosos (Duração 9 min e 40 seg)

FAIXA 07: Papa Francisco – Crianças (Duração 8 min e 25 seg)

FAIXA 08: Papa Francisco – A paciência de Deus (Duração 7 min e 40 seg)

FAIXA 09: Sinos de Belém 

FAIXA 10: Eu vou cantar um Bendito

FAIXA 11: É Natal mais uma vez

FAIXA 12: Instrumental – Noite Feliz 

Depois de cada encontro nos enviem, se possível, filmagens de celular nos 
contando como é o grupo e como se organizaram para a Novena. Podem 
ser enviados também comentários e testemunhos dos participantes. Quem 
sabe seu vídeo poderá ser publicado no site da CNBB ou no próximo livrinho! 
Assistiremos todos! Ao enviar entendemos que nos autorizam publicar.

 

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



Natal é a festa da família

A Novena de Natal deste ano se realiza no contexto de dois acontecimentos de 
grande importância na vida da Igreja: a celebração do Sínodo sobre a Família, 
cuja segunda parte foi concluída há poucos dias, no Vaticano, e a abertura do 
Jubileu Extraordinário que celebra a Misericórdia de Deus, dia 08 de 
dezembro.

Nos nove dias de celebração em nossas casas, grupos e comunidades 
abordaremos os relacionamentos que se desenvolvem no interior das 
famílias, pois o Natal é a festa da família. Quanto ao tema da Misericórdia de 
Deus, aparecerá como fio condutor de todos os encontros.

O Advento é um tempo especial em que muitas pessoas se encontram com 
Deus. Para aproveitar essa ocasião, pedimos que se incluam no seu grupo três 
ou mais famílias que não participam da Igreja. Dessa forma o Menino Jesus 
nascerá também para essas pessoas e nós seremos, cada vez mais, uma Igreja 
missionária! 

Claro, é bonito quando há anos as mesmas famílias se reúnem: todos se 
conhecem e tudo fica mais fácil... Mas os encontros da Novena podem ser 
mais missionários. Se o seu grupo insistir em realizar a Novena entre as 
mesmas nove famílias de sempre, então realizem os encontros entre vocês e, 
depois, saiam em missão realizando outros encontros com famílias que não 
participam da Igreja. Muitos testemunharam que fizeram isso no ano passado 
e Deus se manifestou de uma forma admirável para todos!

Não se esqueçam de envolver as crianças e os jovens na preparação e no 
desenvolvimento dos encontros da Novena. Sugerimos que as crianças e os 
jovens convidem outras crianças e jovens para os encontros. Em cada grupo se 
poderá decidir como melhor articular esta atividade.

Enfim, a Igreja agradece o carinho e o empenho dos animadores da Novena. 
Saibam que vocês são muito queridos por Deus!

Dom Mauro Aparecido dos Santos
  Arcebispo de Cascavel e Presidente da CNBB - Regional Sul 2 



  PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“O Arcanjo Gabriel foi enviado por Deus à casa de Maria” (Cf. Lc 1,27)

Querido animador: faça todo esforço possível para envolver, nos dias da Novena, 
três ou mais famílias que não participam da comunidade. Por meio de você e do 
seu grupo, Deus virá ao encontro dessas pessoas. 
O grupo sinta-se livre para seguir os cantos sugeridos ou escolher outros. As 
dinâmicas têm por objetivo envolver as crianças, os adolescentes e os jovens e 
tornar os encontros mais participativos. Caso não haja crianças, adolescentes e 
jovens no grupo, distribua-se a função deles entre os adultos.
(Material: Bíblia, velas, um aparelho toca CD). 

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

Animador: Como é bom nos prepararmos juntos para o Natal! Iniciemos 
em nome do Pai, do Filho...

Alguém da casa: Sintam-se todos acolhidos no amor de Maria e de seu 
Filho Jesus. Deus misericordioso quis armar sua tenda entre nós, por isso é 
Natal mais uma vez. Somos felizes porque, enquanto entoamos cantos e 
louvores, neste Advento, Cristo renasce em nós.

CANTO: NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (canto n°. 13 do final do 
livrinho – não tem no CD)

Leitor 1: É possível celebrar o Natal de Jesus com tristeza no coração? 

Todos: Para nós cristãos de jeito nenhum!

Leitor 2: Então, levantemo-nos, e enquanto andamos, em silêncio, de um 
lado para outro na sala, paremos por um instante diante de cada pessoa, 
dizendo-lhe: Deus quer ver você feliz! (Tempo para saudação).

Animador: O Papa Francisco, no dia da Solenidade da Imaculada 
Conceição, 8 de dezembro, abre o Ano Extraordinário da Misericórdia. O 
Papa insiste em dizer-nos que...

Todos: Deus nos ama e nos perdoa. A sua misericórdia é infinita! 

Leitor 1: Referindo-se ao 8 de dezembro, ele diz: Neste dia, tenho a alegria 
de abrir a Porta Santa da Misericórdia e qualquer pessoa que por ela 
entrar poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá 
esperança. 
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Todos: A Porta Santa se abre em todas as catedrais do mundo para nos 
indicar que somos uma Igreja em saída.

Leitor 2: O Papa escolheu esta data, pois Maria é a Mãe da Misericórdia. 
Agora, cada um olhe para a capa do livrinho e perceba como é linda a 
imagem impressa. Veja como Nossa Senhora está serena, confiante, com 
olhar de ternura e saboreando a presença de Jesus. Note como Jesus está 
confortável nos braços de sua Mãe. Cochiche com a pessoa que está a seu 
lado sobre o que você mais apreciou nessa imagem. (Tempo).

Leitor 3: Uma pergunta: alguém sabe dizer em qual ocasião chamamos 
Maria de Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa? (Tempo).

CANTO: SINOS DE BELÉM – FAIXA 9 DO CD (canto n°. 9) 

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Quando Deus Pai enviou Jesus ao mundo, Ele o fez para 
estender a todos a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia e o seu 
amor. Esse é o refrão que aparece em cada versículo do salmo 136 (135), ao 
mesmo tempo em que se narra a história de Deus com Israel.

Leitor 1: O Evangelista Mateus atesta que Jesus rezou este salmo antes da 
sua paixão e morte de cruz. Jesus pronunciou as palavras deste salmo com 
seus lábios santos e, por isso, esta oração se torna ainda mais importante 

1
para nós . 

Leitor 2: Vamos rezar, permitindo que cada uma das palavras recitadas se 
acomode em nosso coração, como faríamos se estivéssemos ouvindo o 
próprio Jesus rezar. Imaginemos Ele, na escuridão e no silêncio do Horto 
das Oliveiras, deixando a misericórdia tomar conta de si: 

-  Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Todos: Porque eterna é a 
sua misericórdia! 

-  Demos graças ao Senhor dos senhores. Porque eterna...

-  Somente Ele é que fez grandes maravilhas. Porque eterna...

-  Ele criou o firmamento com saber. Porque eterna...

-  Estendeu a terra firme sobre as águas. Porque eterna...

-  Ele criou os luminares mais brilhantes. Porque eterna...

-  Criou o sol para presidir o dia. Porque eterna...

1 Cf. Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 14.
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-  Criou a lua e as estrelas para a noite. Porque eterna é a sua misericórdia.
Glória ao Pai e ao Filho...

Animador: Acabamos de recitar alguns versículos de um longo salmo, que 
relê toda a história do Povo Eleito sob o olhar misericordioso de Deus. 
Naquela noite, Jesus louvou o Pai, ofereceu a si mesmo e reconfirmou a 
misericórdia divina na nova e eterna aliança, selada no seu sangue, para o 
perdão dos nossos pecados.

Todos: Obrigado, Jesus, pela sua infinita e eterna misericórdia.

CANTO: É NATAL DE JESUS (canto n°. 3 – não tem no CD) 

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Cada vez que proclamamos o 
Evangelho o próprio Deus fala para nós. 
Acompanhemos em profundo silêncio, 
como se estivéssemos ouvindo pela 
primeira vez, a passagem de Lucas 1,26-38 
(alguém lê).

Leitor 1: Deus vem ao nosso encontro sem avisar. Ele se serve de 
mediadores. Foi assim que aconteceu com Maria. 

Leitor 2: Na Anunciação, Maria poderia ter respondido ao anjo: Preciso de 
um tempo para pensar. Você pode voltar na semana que vem? Mas não! 
Ela, mesmo sendo jovenzinha, acolheu, na fé, o plano misericordioso de 
Deus para a humanidade, que passava pela sua pessoa. Ao pronunciar seu 
sim, naquele mesmo instante, o pequenino Jesus começou a viver dentro 
dela: começava a preparação para o Natal e a Misericórdia em pessoa, 
iniciava sua estadia de amor entre nós. 

Leitor 3: Ouçamos o Papa Francisco nos falando sobre o modo como Maria 
soube reconhecer o tempo de Deus em sua vida. A tradução é feita por Dom 
João Bosco Barbosa de Sousa, bispo de Osasco (SP) e Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB (FAIXA 1 DO 

2CD) .

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

2 Angelus Domini, Praça São Pedro – Vaticano, 21 de dezembro de 2014.
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CANTO: MARIA DE NAZARÉ (canto n°. 18 – não tem no CD) 

ORAÇÃO E DINÂMICA – A MISERICÓRDIA DIVINA

Animador: A misericórdia de Deus é sem limites. A Parábola do Filho 
Pródigo diz que quando o jovem errante ainda estava longe, “seu pai o 
avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o 
cobriu de beijos” (Lc 15,20).

Leitor 1: Os passos trêmulos de um pai, adquirem a agilidade de um 
menino, quando vê, ao longe, seu filho perdido voltar. 

Leitor 2: Quando nos sentimos sujos, pecadores e voltamos para Deus.

Todos: Ele nos avista ao longe e enche-se de compaixão.

Leitor 3: Quando nos sentimos fracos, perdidos e desanimados.

Todos: Ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos cobre de beijos. 

Animador: Enquanto ouvimos uma música instrumental 
(FAIXA 12 DO CD), imaginemos Deus correndo ao nosso 
encontro com os braços abertos. Represente o abraço 
dele para você, abraçando a si mesmo, cruzando os braços 
sobre o próprio peito. Feche os olhos. Sinta o amor de 
Deus, a misericórdia dele por você (tempo – a música 
continua tocando até o fim da dinâmica seguinte).

Leitor 1: Agora, de uma forma solene, uma pessoa por vez vai se levantar e 
dizer: Eu quero ser o abraço misericordioso de Deus para... (diz o nome de 

uma das pessoas presentes). Em seguida, abre bem os braços e indo ao 
encontro daquela pessoa lhe dá um abraço (tempo para dinâmica. Atenção 
para que ninguém fique sem o abraço).

Animador: Vamos concluir este momento rezando uma Salve Rainha. 
Nesta oração chamamos Maria Mãe de Misericórdia e dizemos que ela é 
vida, doçura e esperança nossa. Salve Rainha...

TESTEMUNHO – NOVENA DE NATAL CELEBRADA EM UM BAR

No ano passado nós gostamos muito do testemunho da Novena que foi 
celebrada numa casa de comércio. Então, o nosso grupo decidiu celebrar o 
segundo encontro, que falava sobre o pai, também num lugar assim. Meu 
filho tem um bar, que é frequentado só por homens. Convidei os membros 
do grupo para fazermos lá. Todos aceitaram a proposta. 
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Sem nem sequer avisar meu filho, no dia e hora marcados estávamos lá e 
rezamos do jeito que devia ser feito. Para nossa surpresa a celebração foi 
muito bem aceita. Todos os que estavam ali deixaram seus copos de lado e 
participaram do encontro inteiro. Na hora do abraço muitas lágrimas 
caíram. 

Alguns, muito felizes, comentaram que era a primeira vez que tinham 
sentido a presença de Deus num bar. Para o nosso grupo foi o encontro da 
Novena que mais nos emocionou. Demo-nos conta que em qualquer lugar 
Deus pode se manifestar (Maria Tereza Raitz).

GESTO CONCRETO

Leitor 2: O lema do Ano Santo da Misericórdia de Deus é Misericordiosos 
como o Pai. Quem está precisando do nosso perdão? O próximo encontro 
será dedicado às mulheres, que têm uma grande disposição para o perdão. 
Vamos passar pelas casas convidando que venham participar conosco.

ORAÇÃO FINAL

Oremos. Ó Deus, Pai de Misericórdia, que pela encarnação de vosso filho 
no ventre de Maria nos destes a conhecer os mistérios de vosso Reino, 
concedei-nos a graça de acolher Jesus em nosso coração, como Maria o 
acolheu em si. Por Cristo nosso Senhor. Amém! Em nome do Pai e do Filho...

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ – FAIXA 11 DO CD (canto n°. 11)

(Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro).

Como foi a celebração? Alguém poderia filmar no celular um testemunho 
e nos enviar por WhatsApp? (41) 99559980.

  

  
  SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA

  “Quando entraram na casa, viram o Menino com Maria” (Mt 2,11)

(Material: Preparar algumas mulheres, em especial aquelas que passaram 
momentos difíceis no decorrer deste ano, para entrarem, de outro ambiente, 
conduzindo a imagem de Nossa Senhora, já no início do encontro. Serão 
necessários também a Bíblia, um aparelho toca CD e flores). 

Pessoa da casa: O Menino Jesus veio ao mundo por meio da Virgem Maria, 
serva fiel de Deus e bendita entre todas as mulheres. Graças ao sim de 



Maria é que celebramos o Natal. Hoje, agradeceremos a Deus pelas 
mulheres. Por isso, damos as boas-vindas a todas. Digamos juntos, com 
alegria: Mulheres, vocês são a presença de Nossa Senhora entre nós. 

Animador: Isabel disse a Maria: “Bendita sois vós entre as mulheres e 
bendito é o fruto do vosso ventre” (Lc 1,42). Iniciemos em nome do Pai e do 
Filho... (Pode ser cantado).

CANTO: NATAL É CONVERSÃO (canto n°. 2 – não tem no CD) 

Animador: Para celebrar todas as mulheres, exaltaremos Maria, que eleva 
a dignidade feminina à sua máxima expressão. Para manifestar o amor que 
temos por Maria vamos colocar as mãos sobre o peito, próximo do coração. 
Enquanto escutamos uma música instrumental (FAIXA 12 DO CD), entram 
algumas mulheres trazendo a imagem de Nossa Senhora e a colocam sobre 
a mesa, ao centro da sala (tempo para as mulheres entrarem).

Leitor 1: Vamos nos ajoelhar, mantendo ainda as mãos sobre o peito. Se 
alguém não puder se ajoelhar não se preocupe. Acompanhemos em 
silêncio: 

Mulher: Mãe querida do céu, aqui representada por esta imagem. Neste 
Natal queremos engrandecer teu nome, pois tu nos deste Jesus. Maria, tu és 
para nós modelo, carinho, socorro e esperança. Tu nunca nos abandonas. 
Obrigada, ó Mãe.

Criança: Mãezinha do céu, tu, desde criança, soubeste amar a Deus. Tu 
ensinaste Jesus a caminhar e a falar. Obrigado, Mãezinha, por cuidar tão 
bem de Jesus! Nós crianças te amamos de todo coração! Tu és para nós 
ternura e muito carinho.

Adolescente: Mãe de Jesus, tu eras jovem quando Deus Pai te escolheu 
para ser a Mãe de seu Filho. Ensina-nos a doar a nossa vida por algo grande 
aos olhos de Deus. Mãe do céu, não deixes que nos afastemos de teu Filho 
Jesus. Que a tua alegria brilhe em nossos olhos.

Jovem: Maria de Nazaré, tu és a Mãe do Divino Amor. Nós olhamos para ti e 
sabemos que tu também olhas para nós neste momento. Protege-nos, pois 
no mundo existem muitas armadilhas direcionadas a nós. Não deixes 
nenhum jovem se machucar pelo caminho. 

Homem: Maria, nós te chamamos de Nossa Senhora. A tua fé é exemplo 
para nós. Mãe de Deus, confiamos aos teus olhos misericordiosos as nossas 
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lutas, cansaços e desânimos. Mãe do céu, nunca permitas que alguém de 
nossa família se extravie! Obrigado por nos ter dado Jesus. Amém.

Animador: Levantemo-nos e cantemos expressando nossa gratidão a Maria.

CANTO: MARIA DE NAZARÉ (canto n°. 18 – não tem no CD)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Ao entrarem na gruta de Belém, o olhar dos Magos foi atraído 
para Jesus e sua Mãe. Isaías havia profetizado que a humanidade era como 
um grande tronco de árvore. Desse tronco brotaria uma única flor: Maria, a 
flor da humanidade. E de Maria, viria um único fruto, Jesus. E sobre Ele 
repousaria o Espírito Santo.

Leitor 2:  Recitemos o texto em dois grupos (Isaías 11,1-3):

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

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

Lado A:  Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor.

Lado B:  Espírito de sabedoria e discernimento.

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

Lado B:  No temor do Senhor encontrará seu prazer.

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

Lado B:  Mas trará justiça para os humildes.

Glória ao Pai e ao Filho...

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

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ 

Leitor 1: Deus vai falar para nós. 
Ouçamos o Evangelho de Mateus 2,9-12 
(alguém lê).

Leitor 2: O anjo disse: “Jesus nasceu para 
vocês” (Lc 2,11). Naquele vocês dito pelo 
anjo estamos incluídos todos nós. 

Portanto, Deus disse, por meio do anjo, que Jesus nasceu para você e 
nasceu para mim. 
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Animador: Volte-se para as pessoas próximas e, olhando nos olhos de cada 
uma, diga com entusiasmo: Jesus nasceu para você! (Tempo).

Leitor 3: Quando entraram na gruta, os Magos viram o Menino com Maria. 
O Menino e sua Mãe estão unidos, formam uma única realidade. Ele é o 
Filho de Deus. Ela é a Mãe de Deus. Ouçamos o Papa Francisco que nos fala 

3
sobre três mães: Nossa Senhora, a Igreja e a nossa mãe (FAIXA 2 DO CD) .

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

CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE (canto n°. 6 – não tem no CD)

DINÂMICA  OBRIGADO ÀS MÃES–

Leitor 1: Chegou o momento de agradecermos a nossa mãe terrena por nos 
ter dado a vida. Faremos do seguinte modo: cada mãe se sentará numa 
cadeira e na sua frente estará outra cadeira que será usada pelos filhos, um 
por vez.

Leitor 2: Cada filho que tiver sua mãe presente dirá, com alegria, para ela: 
Mãe, obrigado pela minha vida. Que o Menino Jesus te faça muito feliz!

Animador: Quem pode iniciar? (Tempo para a dinâmica).

Leitor 3: Vamos rezar uma Ave Maria por todas as mulheres, para que 
realizem seus sonhos mais nobres. Ave Maria... Também rezaremos pelas 
mães gestantes, pelas mães de filhos pequeninos, pelas mães solteiras, por 
aquelas mulheres que desejaram ser mãe e não puderam, pelas que sofrem 
ao sentir seus filhos se perdendo, pelas mães abandonadas por seus filhos, 
pelas viúvas, pelas mães de filhos falecidos... (podem-se acrescentar outras). 
Rezemos: Ave Maria...

Animador: Rezemos por nossas mães falecidas. Ave Maria...

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Pedimos a uma criança que pegue a imagem de Nossa Senhora e 
se coloque no centro da sala. Nós todos daremos as mãos ao redor da 
criança e da imagem, simbolizando um abraço que todos gostaríamos de 
dar em Maria. Depois de formar o círculo repetiremos a oração recitada 
pelo animador (todos se dão as mãos). 

3 Audiência Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 7 de janeiro de 2015. 
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Animador: Mãe de Deus e nossa mãe (todos repetem). / Nós te admiramos 
(todos repetem). / Nós te veneramos. / Tu nos deste Jesus. / E do céu 
continuas nos amando. / Obrigado, ó Maria. / Amém.

Leitor 2: Ainda no clima de oração, apresentemos a Jesus as nossas 
intenções. Digamos juntos: Menino Jesus, acolhe a nossa prece.

-  Para que as famílias abram a porta de sua casa e de seu coração para que 
em cada uma tu possas nascer.

-  Pelas mães que sofrem por seus filhos, que elas encontrem consolo em 
Deus. 

-  Pelas mães doentes, que sintam o amor de Deus por meio das pessoas 
ao seu redor.

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

CANTO: É NATAL DE JESUS (canto n°. 3 – não tem no CD)

4TESTEMUNHO – MÃE E AVÓ MISSIONÁRIA EM PAÍS DISTANTE
O Papa Francisco pede que a Igreja saia em missão. A Igreja Católica do 
Paraná abriu, em outubro de 2014, uma missão em Guiné Bissau, na África, 
um dos países mais pobres do mundo. Em março deste ano, partiram para  
um período de seis anos de missão, Salete Terezinha Lang e seu esposo, 
Diácono Permanente Pedro. Antes da viagem, em depoimento, Salete
afirmou: Eu sempre via os padres e religiosas 
indo para a missão e jamais havia imaginado 
que eu, leiga, mãe de dois filhos e avó, poderia 
ser enviada em missão para um país distante. 
Quando chegaram à cidadezinha de Quebo, 
local da missão católica, as primeiras pessoas 
que os acolheram foram as crianças. Salete nos 
enviou as fotos, que vemos ao lado, e 
escreveu: Essa é minha amiguinha Lourdes. Se 
a minha mão estiver livre, ela fica agarrada. Se 
eu estiver com as mãos ocupadas, ela se 
agarra em minhas pernas ou em minha roupa.

4 Envie um e-mail diretamente para a Salete e o Diácono Pedro: missaoafrica@cnbbs2.org.br
Mais informações sobre a missão católica em Quebo (Diocese de Bafatá) em www.cnbbs2.org.br



Há poucos dias, Salete escreveu de 
novo: Aqui, muitas famílias se 
alimentam uma só vez ao dia e a maioria 
come somente arroz. Por isso, à noite, 
muitas crianças batem à nossa porta. Eu 
pergunto: Quem é? Elas dizem seus 
nomes e acrescentam: ‘Mãe Salete, 
fome. Uma coisa pra comer, por favor’. 
É assim que sou chamada na comunidade, mãe Salete. Em meu coração 
sinto ser simplesmente uma missionária que veio para servir e anunciar. 
Algumas pessoas que os visitaram testemunharam que ela, em pouco 
tempo, tornou-se conhecida na cidadezinha como mãe Salete.

Um dos apóstolos perguntou a Jesus: “E nós que deixamos tudo e te 
seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: Quem tiver 
deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, 
receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna” (Mt 19,29).

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ – FAIXA 11  DO CD (canto n°. 11)

GESTO CONCRETO

Leitor 3: O próximo encontro será dedicado a São José e aos homens. 
Sugerimos que as crianças, os adolescentes e os jovens escrevam à mão 
alguns convites para serem entregues aos homens da comunidade 
convidando-os para o próximo encontro da Novena. 

ORAÇÃO FINAL

(As pessoas da casa colocam-se no centro e todos estendem a mão sobre elas).

Oremos: Senhor Jesus Cristo, faz com que o teu Natal aconteça nesta casa. 
Que este lugar se torne a nova manjedoura para te acolher. Que o teu 
nascimento transforme esta casa num lugar de perene alegria, caridade, 
paz e saúde. Afasta daqui todo perigo, discórdia, medo e doença. Abençoa 
esta casa, seus moradores, os familiares de perto e de longe. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho...

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

  Qual parte deste encontro vocês mais gostaram? Enviem-nos filmagens, 
fotos, textos e também sugestões por WhatsApp (41) 99559980.
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 TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA
 “José recebeu Maria em sua casa” (Cf. Mt 1,24)

(Material: aparelho toca CD, Bíblia, imagem de São José, velas e vasos de flores).

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE (canto n°. 4 – não tem no CD)

Alguém da casa: O Natal é a festa da família. Na família de Nazaré temos o 
Menino Jesus, Maria e também José. Esse rapaz foi escolhido por Deus para 
cuidar de Jesus e de sua Mãe. José recebeu um elogio do próprio Deus: na 
Palavra de Deus, ele é chamado homem justo (Mt 1,19). 

Animador: Iniciemos em nome do Pai e do Filho... Que a serenidade do 
Menino Jesus, a sabedoria do Pai e a luz do Espírito Santo estejam sempre 
conosco. Bendito seja Deus...

Leitor 1: Antes de Jesus nascer, José já cuidava dele. Protegeu Jesus quando 
era pequenino e foi pai exemplar quando Jesus cresceu. Para Maria, José foi 
esposo, companheiro e amigo. José deixou Deus agir livremente em sua vida. 

Leitor 2: Se toda mulher tem uma ligação com Maria, cada homem tem em 
José um modelo. Vamos cumprimentar cada um dos homens presentes 
antecipando ao nome próprio de cada um, o nome José. Por exemplo: para 
alguém que se chama Luís, nós cumprimentaremos chamando-o de José 
Luís (tempo para saudação). 

Leitor 3: Vamos invocar São José: 

Crianças:  Todos: Homem bom e justo. São José.

Crianças: Todos: Escutai-nos.São José. 

Crianças: Todos: Intercedei por nós.São José. 

Animador: Como percebemos, o encontro de hoje é dedicado aos homens. 
São muitos os homens maravilhosos, de muita bondade, generosidade, 
dedicação e carinho entre nós. Agora, convidamos os homens a virem à 
frente e enquanto um segura a imagem de São José, outro recita a oração a 
seguir. Acompanhemos em silêncio:

Homem: Senhor Jesus, seguindo os passos de São José, depositamos diante 
de ti todos os sonhos, todas as alegrias e esperanças contidas no coração 
dos 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 
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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 por aqueles que anseiam pela 
paz. Abençoa, Senhor, cada homem desta terra e nunca deixes apagar a luz 
da fé em seu coração. Assim seja!

Homens juntos: E a ti, São José, pedimos a tua intercessão para que 
sejamos homens de fé, bons companheiros para nossa esposa e bons pais 
para nossos filhos. Amém.

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

LADAINHA DE SÃO JOSÉ (a parte mais escura do texto é rezada por todos)

Senhor, tende piedade de Nós. Cristo, tende piedade de Nós. Senhor, 
tende piedade de Nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. 
Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, 
tende... Deus Espírito Santo, tende... Santíssima Trindade, que sois um só 
Deus, tende... 

Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai... Nobre descendente de Davi, 
rogai... Luz dos Patriarcas, rogai... Esposo da Mãe de Deus, rogai... Guarda 
puríssimo da Virgem, rogai... Vós que criastes o Filho de Deus, rogai... 
Zeloso defensor de Cristo, rogai... Chefe da Sagrada Família, rogai... José 
bom e justo, rogai... José castíssimo, rogai... José prudentíssimo, rogai... 
José obediente, rogai... José fiel, rogai... Espelho de paciência, rogai... 
Amigo da pobreza, rogai... Santo do silêncio, rogai... Exemplo para os 
operários, rogai... Sustento das famílias, rogai... Conforto dos que sofrem, 
rogai... Esperança dos enfermos, rogai... Padroeiro da boa morte, rogai... 
Protetor da Santa Igreja, rogai... 

Todos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós (2x). Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 

Oremos: Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o 
bem-aventurado São José como esposo de sua Mãe Santíssima, concedei-
nos, nós vos pedimos, que tendo-o aqui na terra como protetor, 
mereçamos tê-lo no céu como intercessor. Vós que viveis e reinais nos 
séculos dos séculos. Amém.

CANTO: SINOS DE BELÉM – FAIXA 9 DO CD (canto n°. 9)
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ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

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

Leitor 2: A mensagem do Papa é sobre a pessoa do pai em cada família. 
5Acompanhemos em silêncio (FAIXA 3 DO CD) . 

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

DINÂMICA – DEUS DEU AO PAI OS FILHOS E AOS FILHOS DEU UM PAI

Leitor 1: Todo pai e mãe, assim como José 
e Maria, podem dizer: “Um filho nos foi 
dado” (Is 9,5). De fato, os pais não 
escolhem os filhos. Nem os filhos 
escolhem os pais. É Deus quem dá uns aos 
outros!

Leitor 2: Colocamos duas cadeiras, uma de frente para a outra, ao centro. 
Numa delas se sentarão, um por vez, os pais e na outra o filho ou os filhos, 
um por vez. 

Leitor 3: Sentado o pai vai ler em voz alta para cada um de seus filhos, 
diretamente da Bíblia ou, se não for possível da Bíblia, que se leia do 
livrinho o texto a seguir, do livro dos Provérbios. Quando se tratar de filha, o 
pai adaptará as palavras. (Se algum pai tiver dificuldade de ler por ter esquecido 
os óculos ou outra razão, que seja ajudado por alguém do grupo. Se o pai estiver 
ausente, um tio ou padrinho ou ainda outro homem pode recitar a oração. 
Cuidado para que nenhum filho fique sem receber a oração). 

Animador: Iniciemos em clima de oração ouvindo baixinho a FAIXA 12 DO CD. 

(O pai lê para cada filho sentado, diante dele, na cadeira): 

“Meu filho, se o teu coração for sábio, o meu coração estará cheio de 
alegria! O meu coração estremecerá de alegria, quando os teus lábios 
disserem palavras retas. Teu coração não inveje os pecadores, mas 
persevere no temor do Senhor o dia inteiro” (Prov 23,15-17).

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO – FAIXA 10 DO CD (canto n°. 10)

5 Audiência geral, Praça São Pedro – Vaticano, 4 de fevereiro de 2015 e um trecho da Audiência 
Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 28 de janeiro de 2015.
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6TESTEMUNHO – NOSSO FILHO SAIU DE CASA

Um pai lê: Nosso filho mais velho, de 17 anos, uma noite não voltou para 
casa. O que fazer? Até então nunca havia nos dado esse tipo de 
preocupação. Podíamos somente rezar. Na manhã seguinte soubemos 
pelos pais de dois amigos dele, que todos os três tinham ido para uma 
cidade distante. Os pais de um queriam solicitar a intervenção da polícia, e 
os pais do outro afirmavam que haviam expulsado o próprio filho de casa. 
Minha mulher e eu, ao contrário, estávamos tranquilos: tínhamos 
colocado tudo nas mãos de Deus. Recebíamos vez por outra algumas 
notícias deles. Mesmo sofrendo, nós nos sentíamos mais unidos em 
família. Éramos todos concordes no fato de que teríamos acolhido o nosso 
filho com alegria, como aconteceu na parábola do filho pródigo, sem deixar 
que aquela sua brincadeira de mau gosto se tornasse um peso para ele. 
Depois de uma semana os três retornaram para casa. O nosso filho, 
sentindo-se amado, nos assegurou, entre lágrimas, que jamais tomaria, 
outra vez, uma atitude como essa. Depois, sabendo que os outros amigos 
de aventura foram tratados de maneira bem diferente, compreendeu 
melhor o grande valor de ter uma família na qual se procura viver segundo 
o Evangelho.

CANTO: Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus 
bens, ó Pai e te dou este pranto em minhas mãos (Bis).

GESTO CONCRETO

Leitor 1: O próximo encontro será dedicado aos filhos. O gesto concreto 
será convidar todas as crianças, adolescentes e jovens. Peçamos às crianças 
para trazerem seus pais para a próxima celebração. Com certeza será muito 
bonita. 

ORAÇÃO FINAL

Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença entre nós e 
porque nos concedes a graça de manifestar o grande amor que temos para 
com os nossos pais. Tu, Senhor, és nosso verdadeiro e eterno Pai, rico em 
amor e ternura, dá-nos a graça e a coragem de te amar com coração filial. 
Por Cristo Senhor nosso. Amém!

6 Fonte: www.focolare.org.
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 QUARTO ENCONTRO DA NOVENA
“Maria deu à luz o seu filho primogênito” (Lc 2,7).

(Material: Bíblia; toca CD; montar o presépio, se possível, ou ao menos dispor de 
uma imagem de Jesus. As crianças sejam preparadas para entrar, de outro 
ambiente, vestidas de São José, Nossa Senhora e até mesmo algum pequenino de 
Menino Jesus. Outras crianças podem trazer velas acesas, flores, bolinhas da 
árvore de Natal. Se houver sininhos que as crianças entrem tocando). 

CANTO: EU VOU CANTAR O BENDITO – FAIXA 10 DO CD (canto n°. 10)

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

Alguém da casa: Rosana Xisto Ferreira, que celebrou a Novena com seu 
grupo no ano passado, escreveu-nos: O Rei dos reis não nasceu num 
palácio. Jesus nos mostra que para sermos felizes precisamos de bem 
poucas coisas e muito amor. Rosana é casada com Flávio há 15 anos. Tem 
três filhos: Giovana, Joana e Rafael. Ela escreveu ainda: Nossa maior 
alegria não são os bens materiais e sim a família e a presença de Deus em 
nossa vida. Deus é maravilhoso!

Animador: Como são verdadeiras as palavras da Rosana: Nossa maior  
alegria é a família e a presença de Deus em nossa vida. Deus é maravilhoso! 

Leitor 1: Vamos apagar as luzes por um instante. Enquanto cantamos Noite 
Feliz , acolhamos as crianças (canto n°. 1 – não tem no CD) (as crianças 
entram e colocam as imagens e os objetos que trazem em suas mãos sobre a mesa 
ao centro, e permanecem na frente até o final da dinâmica, a seguir). 

Animador: Que o Senhor, que está sempre disposto a nos acolher como 
filhos, no seu colo paternal, abençoe-nos com ricas e copiosas bênçãos 
espirituais, Pai e Filho... Amém!

CANTO: NOITE FELIZ (canto n°  1 – não tem no CD).

  (Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro).

 Os encontros duram mais de uma hora? Para o próximo ano podem 
continuar assim ou seria melhor abreviá-los? Enviem-nos 

sugestões por WhatsApp  (41) 99559980.
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Leitor 2: Cada pai e mãe, ou qual deles estiver presente, vai se aproximar de 
seus filhos, bem rapidinho, e dizer para cada um, com alegria: Filho, você é 
maravilhoso! Se alguns filhos não tiverem seus pais presentes, que sejam 
acolhidos por outros pais. Se alguém tem seus filhos distantes precisará 
telefonar depois para dizer isso a eles. Falará da Novena e dirá essa frase 
para que os filhos, mesmo distantes, sintam o amor de Deus. (Tempo).

Leitor 3: Você é maravilhoso! Os filhos ouviram de seus pais: 

Animador:  Você é maravilhoso! Todos somos filhos de Deus e Ele nos diz:
Você é maravilhosa!  (tempo em silêncio).  Sinta Deus dizendo isso para você

Animador: Agora nós é que dizemos a Deus:

Todos: Deus, tu és mais maravilhoso! Tu és grande! Tu és amor!

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 15 – não tem no CD)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Uma procissão que nunca se interrompeu percorre Belém e 
Jerusalém para ver e tocar os lugares por onde José e Maria passaram. A 
terra em que Jesus pisou com seus pés, desde pequeno, tornou-se Terra 
Santa. 

Leitor 2: O Profeta Isaías (cf. 60,1-4) anteviu a vinda de Jesus, qual Luz do Alto 
(Lc 1,78) a iluminar aquelas terras. Recitemos o texto em dois grupos: 

Lado A:  Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém.

Lado B:  Porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor.

Lado A:  Eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem 
os povos.

Lado B:  Mas sobre ti apareceu o Senhor e tua glória já se manifesta.

Lado A:  Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora.

Lado B:  Levanta os olhos ao redor e vê: todos se reuniram e vieram a ti.

Lado A:  Teus filhos dispersos vêm chegando de longe com seus filhinhos e 
filhinhas no colo.

Lado B:  Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte.

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO – MINHA LUZ É JESUS (canto n°. 17 – não tem no CD)
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ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Ouçamos o Evangelho de Lucas 
2,1-7 (alguém lê). 

Leitor 2: Quem pode imaginar quantas 
roupinhas Maria conseguiu levar consigo 
para a viagem em que nasceria Jesus?

Leitor 3: Maria já sabia que a criança seria um menino, pois o anjo havia 
dito. O que lhe passava no coração enquanto esperava o nascimento dele?

Animador: O decreto do imperador colocou Maria numa situação difícil, 
mas ela nunca reclamou disso, nem Jesus. Para ela o importante era Jesus. 
Para Ele o importante era ter uma família. Ouçamos o Papa Francisco 

7
(FAIXA 4 DO CD) .

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

DINÂMICA –  O AMOR ENTRE PAIS E FILHOS

Animador: Os pais iam radiantes para Jerusalém carregando seus filhos no 
colo, pois sabiam que lá encontrariam Deus.

Leitor 1: Vocês notaram que a maioria das imagens apresentam Nossa 
Senhora e também São José com o Menino Jesus no colo? 

Leitor 2: Carregar no colo, nos braços é um gesto humano com um toque 
divino! Expressa a proximidade, o amor!

Leitor 3: Jesus nasce quando existe amor na família. Vamos dedicar alguns 
minutos os quais serão, quem sabe, os mais importantes de toda a Novena. 
Faremos assim: a família, mesmo que não esteja completa, uma por vez, vai 
para o centro e cada pessoa lê a parte que lhe toca, adaptando as palavras. 
Enquanto isso os demais acompanham em silêncio. 

Animador: Trata-se de algo muito bonito e sério. Quando o pai lê a parte 
que lhe cabe é importante que ele se volte para seu filho. Quando o filho lê, 
que ele se volte para os pais. Podem ser colocadas três cadeiras: duas para 
os pais e uma para o filho. Se houver mais filhos, vai um por vez. Iniciemos 
um clima de solenidade ouvindo uma música instrumental, em volume 
baixinho (FAIXA 12 DO CD). (Tempo para a dinâmica).

7 Audiência Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 17 de dezembro de 2014 e Audiência Geral, 
Praça São Pedro – Vaticano, 11 de fevereiro de 2015.



Pai: Querido filho meu, quando o peguei no colo pela primeira vez meu 
coração parece que ia disparar. Hoje, de novo sinto meu coração bater 
forte, porque amo você. Você  é a minha alegria!(diz o nome do filho)

Mãe: Filho meu. Por nove meses eu carreguei você comigo, em meu ventre. 
Você viveu de mim e eu sonhei com você. Escolhemos para você o nome 
mais bonito, e você será para sempre meu filho! (diz o nome do filho) 

Filho: Meu pai e minha mãe. Vocês são tudo para mim. Tudo o que sou eu 
recebi de Deus e de vocês. Hoje, diante de todos, peço a Deus a graça de 
honrar você pai e você mãe , para (diz o nome do pai) (diz o nome da mãe)

sempre!

(Quando todos tiverem terminado, o animador prossegue):

Animador: Todos os que têm seu pai e ou sua mãe falecidos, rezam 
conforme a seguir. Quem tem seus pais vivos fica em silêncio quando se 
reza pelos pais falecidos. (Que o animador leia a oração a seguir, a primeira vez 
sozinho para todos entenderem bem e depois rezam juntos). 

Jesus, / pedimos ao Senhor que olhes, / neste instante, / no rosto de meu 
pai , que está a teu lado. / Olhes no rosto de (diz em silêncio o nome do pai)

minha mãe , / que está junto de ti. / Dê a ele e (diz em silêncio o nome da mãe)

a ela, / Jesus, / um abraço em meu nome. / Diga a ele e a ela / quanta falta 
me faz  / e que eu o amo, a amo . (fazem) (os amo)

Animador: Vamos todos louvar a Deus Trindade por nos ter dado a vida, 
dizendo juntos: Glória ao Pai...

CANTO: É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o 
ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o 
amor mora ali e se chama família.

Como é bom ter a minha família, como é bom! Vale a pena vender tudo o 
mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro, que é 
puro dom, é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.

Ou CANTO – HOJE A NOITE É BELA (n°. 5 – não tem no CD)

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: A cada prece diremos: Senhor Jesus, derrama o teu amor!

- Sobre nossas famílias, em especial as que passam por dificuldades.

- Sobre as famílias que perderam há pouco tempo seus entes queridos. 
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-  Sobre as mães e os pais que sofrem por seus filhos. 

-  Sobre todos os jovens de nossa comunidade. 

-  Sobre todas as crianças doentes e por aquelas que não têm pais. 

-  Sobre todos os que buscam e constroem a paz. 

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

TESTEMUNHO – SENTI CRISTO ME CHAMANDO 

O sétimo encontro da Novena do ano passado tocou profundamente o 
coração de uma moça. Depois do encontro, ela pediu a Novena em sua 
casa. Marcamos o dia. Perguntei de qual comunidade ela participava. Ela 
respondeu que participava de uma igreja evangélica, mas não estava indo 
mais. 

Conversei com ela sobre a nossa comunidade Mãe da Divina Graça e a 
convidei para participar conosco. Fizemos a Novena em sua casa e foi muito 
lindo. Naquele encontro era sugerido que pensássemos em alguma criança 
que sofre. E depois se perguntava o que poderíamos fazer para ajudar 
aquela criança. Nesse momento aquela jovem falou de sua comadre que 
morava em outro bairro e que passava por dificuldades. 

Decidimos fazer uma partilha e montamos duas cestas de alimento e 
levamos àquela família. Notamos que as pessoas daquela casa ficaram 
muito tocadas. No sábado seguinte, a jovem veio na missa e desde então 
está na caminhada junto com o nosso grupo. Ela nos disse: Eu senti Cristo 
me chamando. O nosso grupo é pequeno: éramos três e agora somos 
quatro, com essa jovem que acolheu Jesus durante a Novena de Natal 
(Pamela Andressa Ferreira da Luz).

GESTO CONCRETO

Leitor 2: O próximo encontro será dedicado aos avós. Vamos encontrar um 
jeito para que eles participem. Aos que não conseguem ir sozinhos vamos 
buscá-los em suas casas, ou então façamos o encontro na casa deles. No 
caso de avós que têm vários netos, que tal se os netos se reunissem, 
somente eles, e realizassem um encontro especial na casa dos avós? Seria 
um encontro inesquecível para todos!



 QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
“Os Magos perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer?” 

(Cf. Mt 2,1-2)

(Material: Bíblia e vela. Um aparelho toca CD. Se possível, que a família tenha o 
presépio montado). 

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO – FAIXA 10 DO CD (canto n°. 10)

Alguém da casa: O Advento e o Natal nos aproximam de Jesus Cristo. Ele se 
fez um de nós para que pudéssemos encontrá-lo. Deus se fez nosso vizinho 
mais próximo. Aliás, tantas vezes Ele faz sua morada em nossa própria casa. 
Por isso, digamos, com força e entusiasmo: Deus seja bem-vindo entre nós!

Animador: Certos de que Deus está conosco iniciemos em nome do Pai...

Leitor 1: O nosso grupo não tinha toca CD. Devido a isso, não conseguíamos 
ouvir as mensagens do Papa. Então, a senhora Nelci Beliski, para alegria de 
todos, doou um aparelho toca CD para o grupo. O animador, senhor Florindo, 
agradeceu-lhe ressaltando que ela fez como Nossa Senhora, quando 
percebeu que estava acabando o vinho no casamento de Caná da Galileia.

Todos: Em cada gesto de amor fraterno Jesus nasce. É Natal!

Leitor 2: Os idosos são pessoas carregadas de sabedoria. São como uma 
laranjeira arcada de frutos. Eles são manifestação de Deus para nós. 
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ORAÇÃO FINAL

Animador: Há alguém que nunca leu no grupo e que aceita fazer a oração a 
seguir?

O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Amém. O Senhor nos 
proteja, mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor faça 
resplandecer sobre nós o seu rosto e nos conceda a alegria. Amém. 
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

CANTO: CRISTÃOS, VINDE TODOS (canto n. 12 – não tem no CD)

(Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

A dinâmica de hoje funcionou bem? Respondam, em vídeo, e enviem para 
nós por WhatsApp (41) 99559980.
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Leitor 3: Todo mundo sabe como é gostoso ir na casa da avó. O abraço dela 
é bom como um sorvete num dia de calor. É igual ao sorriso do professor 
quando entrega a prova em que você tirou 10. É como acordar feliz no dia 
do aniversário. O carinho da avó encanta como o vestido que a noiva veste 
pela primeira vez...

Todos: A avó não pensa com a cabeça. Ela pensa com o coração.

Leitor 1: O andar sereno do avô nos fala da ternura divina. As suas palavras 
breves são como gotas de sabedoria. As mãos generosas dos avôs se 
assemelham a de um semeador. O salmo 92 (91) afirma: “Mesmo no tempo 
da velhice darão frutos, cheio de seiva e de folhas verdejantes”.

Todos: Ser avô significa produzir frutos mais de uma vez. 

Leitor 2: Em geral nós só vemos a linha horizontal da vida: recém-nascido, 
criança, adolescente, jovem, adulto, idoso... Deus vê também a linha 
vertical: mais experiências, mais conhecimento, mais sabedoria, mais 
bondade, mais simplicidade...

Leitor 3: Os sábios do Oriente por certo não eram jovens, mas ainda 
sentiam no coração o desejo de algo maior. Nem imaginavam que eles 
teriam a graça de ver o próprio Deus em forma de uma criança.

CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE (canto n°. 6 – não tem no CD)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: O Antigo Testamento contém indicações exatas de onde 
nasceria o Messias prometido. Quando foi visitado pelos Magos, o astuto 
Herodes consultou os estudiosos e estes citaram o profeta Miquéias que 
disse de onde o Messias viria. Recitemos o texto (Mq 5,1-3) em dois grupos:

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 jovem der à luz.

Lado A:  Então, o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel.

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.

Glória ao Pai e ao Filho... 
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CANTO: É NATAL DE JESUS (canto n°. 3 – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: No Evangelho ouvimos a 
voz do próprio Deus. Ouçamos o 
texto de Mateus 2,1-12 (alguém lê).

Leitor 2: Pessoas cheias de 
sabedoria e serenidade: são assim 
os nossos avós e, em geral, os idosos.
Por que desprezar os idosos, como diz Augusto Cury, no livro Ansiedade, se 
entre a meninice e a velhice há apenas um pequeno intervalo de tempo? 
Ouçamos o Papa Francisco 

8(FAIXA 5 DO CD) .

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

DINÂMICA – AMAMOS NOSSOS AVÓS

Animador: Agora, com as luzes do ambiente apagadas até o final da 
dinâmica seguinte, somente mantendo acesas as velas sobre a mesa, todos 
se dão as mãos formando um círculo onde ninguém fica de fora e, 
levemente se balançando para um lado e outro, cantam Natal é vida que 
nasce . (canto n°. 4 – não tem no CD) (Terminado o canto desfazer o círculo).

Leitor 1: Como será que Jesus tratava Joaquim e Ana, seus avós maternos? 
E seus avós paternos quanto carinho deviam ter pelo neto?

Animador: (FAIXA 12 DO Colocaremos um fundo musical bem baixinho 
CD). Pedimos para cada avô ou avó presente, sentar-se, um por vez, na 
cadeira ao centro da sala. Os netos, pequenos e grandes, um por vez, vão se 
aproximar e dizer em voz alta, à luz de velas, a frase abaixo. Se houver 
bisnetos, que eles digam aos seus bisavós que os amam. Alguém ajuda os 
bisnetos a adaptar as palavras.

Neto ou neta:  (nono, dido, dídio – diz o nome...)Querido avô , eu amo você!

Neto ou neta: (nona, baba... – diz o nome)Querida avó , eu amo você!

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

8  Audiência Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 4 de março de 2015.



24

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Nossos avós são muito amados por Deus. Olhando para a imagem 
do Menino Jesus, rezemos por eles dizendo: Jesus, atende-nos.

-   Senhor, abençoa as pessoas que colocaste ao nosso lado e que são causa 
de nossa alegria.

-   Senhor, acolhe junto de ti nossos avós falecidos.

-   Senhor, não permitas que abandonemos os idosos em nossas famílias.

-   Senhor, sê o amigo mais próximo dos idosos quando a saúde deles se faz 
frágil e socorre os que se encontram angustiados ou até desesperados. 

(Intenções espontâneas).

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

TESTEMUNHO – PARTICIPANDO DA NOVENA PAREI DE FUMAR

Em nossa comunidade nos encontramos para rezar juntos e, por isso, nos 
últimos anos, o Natal tem sido diferente em nossa família: tem mais amor, 
paz e alegria. 

Quero testemunhar um presente de Deus que recebi na Novena de 2012. Eu 
era fumante há mais de 20 anos. Por várias vezes tinha tentado me libertar 
do vício, mas não conseguia. No 8º encontro da Novena pedi, com muita fé, 
a intercessão da Sagrada Família, para que eu conseguisse parar de fumar 
para sempre. E recebi a força e a graça de Deus que eu precisava. Pouco a 
pouco a ansiedade foi diminuindo e também a vontade de fumar. O que 
parecia impossível aconteceu de repente. Hoje, digo com muita fé: Sagrada 
Família de Nazaré: a minha vida, a minha saúde vossa é! (Geraldo Longato). 

CANTO: SAGRADA FAMÍLIA: JESUS, MARIA, JOSÉ (canto n°. 14)

GESTO CONCRETO

Leitor 2: No próximo encontro haverá uma mensagem muito especial para 
os idosos. Vamos, então, convidá-los para participar conosco. Como 
faremos com aqueles que não podem vir sozinhos?

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL

(As pessoas da casa se posicionam no cento da sala).

Oremos: Abençoa e ilumina, Senhor, com a presença do Menino Jesus, a 
família que alegremente nos acolheu em sua casa. Que os seus corações 
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transbordem de amor, alegria, e que aqui nunca falte a humildade de pedir 
perdão e a capacidade de perdoar. Volve teu olhar amoroso sobre todos os 
que servem a tua Igreja com o serviço aos pobres e sofredores, bem como 
sobre toda a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

Animador: Em nome do Pai e do Filho... 

Leitor 3: Enquanto cantamos, pedimos às crianças que se aproximem de 
seus avós para receberem a bênção e um abraço, caso não tenham 
recebido antes, no momento da dinâmica.

CANTO: MÃE MARIA (canto n°. 16 – não tem no CD) OU OUTRO À ESCOLHA

 (Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro).

Gostaríamos de saber como está sendo a participação das pessoas no 
grupo. Mandem-nos um vídeo... WhatsApp (41) 99559980.

SEXTO ENCONTRO DA NOVENA
“Simeão tomou nos braços o Menino e louvou a Deus” (Lc 2,28)

(Material: Bíblia, flores e um toca CD. Montar o presépio. Alguns idosos entrem de 
outro ambiente vestidos de José, Maria, os pastores e os Reis Magos. Use-se 
criatividade... Será necessário preparar também um homem e uma mulher idosos 
para a dinâmica). 

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 15 – não tem no CD)

Alguém da casa: Igual à mãe que aguarda ansiosamente a vinda de seu 
filho, nós também, com muita alegria, nos preparamos para a vinda do 
Menino Jesus. Sejam bem-vindos!

Animador: Em nome do Pai e do Filho...

Leitor 1: Escreveu-nos o casal Luciane e Marcelo: O sexto encontro da 
Novena de 2014 em nossa casa foi muito emocionante e superou os outros. 
Todos esperamos ansiosos a vinda do Menino Jesus e já na expectativa da 
Novena do próximo ano. Estamos nos organizando para rezar terços e ter 
mais reuniões durante os meses, pois nos tornamos uma grande família de 
irmãos unidos em Cristo. Fomos realmente tocados pelo Espírito Santo.

Leitor 2: Hoje, celebramos os idosos, que receberam o Espírito Santo nos 
sacramentos e vivem seus dias especialmente para Deus. 
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Animador: Acolhamos nossos irmãos, exemplos de fé para nós. (Deixar 
tocando uma música instrumental (FAIXA 12 DO CD). Os idosos entram com 
solenidade, param na frente de todos e acompanham a oração a seguir): 

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Simeão recebeu com cuidado o Menino dos braços de Maria. 
Deviam tremer suas pernas naquele momento, pois ele sabia que o 
esperado de todos os povos e de todos os tempos, repousava sereno a 
cabecinha no seu antebraço. 

Leitor 2: Ele, com a sabedoria que havia recebido de Deus, olhando para o 
céu, deixou sair de seu coração palavras ungidas que se tornaram 
Evangelho. Mesmo com os olhos enfraquecidos pelo peso dos anos, ele viu 
o futuro da humanidade: Cristo, a luz das nações, e a glória de seu povo 
Israel.

Animador: Pedimos para um homem, de preferência idoso, para pegar a 
imagem do Menino Jesus e mantê-la levantada bem alto com seus dois 
braços, enquanto recitamos a oração de Simeão (Lc 2,29-32).

Homem: Deixai, agora, vosso servo ir em paz. 

Todos: Conforme prometestes, ó Senhor. 

Homem: Pois meus olhos viram vossa salvação. 

Todos: Que preparastes ante a face das nações. 

Homem: Uma Luz que brilhará para os gentios. 

Todos: E para a glória de Israel, o vosso povo.

Glória ao Pai e ao Filho... 

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos a leitura do 
Evangelho de Lucas 2,25-38 (avô ou avó lê). 

Leitor 1: Aos olhos de todos é o doce 
velhinho Simeão que sustenta o Menino. 
Aos olhos de Deus, porém é o Menino que 
segura Simeão, pois Deus lhe havia 

prometido que não morreria sem ver o Ungido do Senhor (Lc 2,26), isto é, 
se não fosse o Menino, o velhinho já teria morrido.
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Leitor 2: Queridos idosos, vocês louvam a Deus com seus lábios e com a sua 
vida. E Ele, por sua vez, ampara, sustenta e carrega vocês. Ouçamos o que o 

9
Papa Francisco falou aos idosos (FAIXA 6 DO CD) .

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

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto n°. 7 – não tem no CD)

DINÂMICA – ORAÇÃO DOS IDOSOS 

(Todos os idosos se aproximam do presépio).

Um idoso lê: Senhor Jesus, nós te amamos muito! Hoje te trazemos de 
presente a nossa fidelidade. Há décadas somos teus discípulos 
missionários. Hoje queremos te fazer um pedido muito especial: Jesus, 
dá-nos muita sabedoria. Na Bíblia, está escrito que “a tua sabedoria 
sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, tudo renova e, 
comunicando-se às almas santas, de geração em geração, forma os 
amigos de Deus e os profetas” (Sb 7,27). A dizer bem a verdade, Jesus...

Idosos juntos: Nós pedimos a sabedoria para sermos teus amigos. Amém.

Leitor 3: Pediremos a duas pessoas idosas, de preferência um homem e 
uma mulher, para que permaneçam em pé, na frente, e rezem 
individualmente por nós. 

Animador: Nós todos formaremos uma fila, inclusive os outros idosos e nos 
aproximaremos deles. Cada um deles colocará a sua mão direita sobre o 
nosso ombro e dirá: Que o Espírito Santo te ilumine e acompanhe teus 
passos. Enquanto isso cantamos, em volume baixinho, pedindo o Espírito 
Santo. (Tempo para a oração).

CANTO: Vem Espírito Santo, vem. Vem iluminar. 
Nossos caminhos, vem iluminar! Nossas ideias, vem iluminar! Nossas 
angústias, vem iluminar! As incertezas, vem iluminar!

Toda a Igreja, vem iluminar. A nossa vida, vem iluminar! Nossas famílias, 
vem iluminar! Toda a terra, vem iluminar!

O nosso grupo, vem iluminar! Nossas famílias, vem iluminar! Nossos 
idosos, vem iluminar! As criancinhas, vem iluminar!

9 Audiência Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 11 de março de 2015.
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MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: A cada prece diremos: Fica conosco, Senhor. 

-  Jesus, Filho do Deus vivo, rei da glória, sol da justiça, filho da Virgem 
Maria, iluminai os idosos com a glória de tua encarnação. 

-  Jesus, conselheiro admirável, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da 
paz, ajuda-nos a viver em paz com nossos familiares. 

-  Jesus todo-poderoso, paciente, obediente, manso e humilde de 
coração, dá-nos um coração dócil para ajudar quem sofre. 

-  Jesus, pai dos pobres, bom pastor, luz verdadeira, sabedoria infinita, não 
permitas que sejamos pessoas que vivem como se tu não existisses. 

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

TESTEMUNHO – IRRADIAR A FÉ MESMO NAS DIFICULDADES 

Minha tia Iraci tem 60 anos, dos quais oito acamada. Mas as pessoas que 
vão visitá-la saem de sua casa reconfortadas, pois a sua vida testemunha a 
bondade de Deus. Mesmo há tanto tempo enferma, ela manifesta um rosto 
sereno, feliz e não reclama de nada.

A sua vida transcorre entre remédios, cuidados dos parentes e orações de 
manhã, à tarde e à noite. Ela acompanha as missas e as novenas pela 
televisão e o programa do Pe. Reginaldo Manzotti pelo rádio. Ao entrarem 
em seu quarto, de imediato, ela pede para as pessoas anotarem seus nomes 
num caderninho. A lista contém muitos nomes. É por essas pessoas que ela 
reza diariamente.

Os ministros levam semanalmente para ela a eucaristia. Destacam a folha 
do caderninho com os nomes da semana e entregam na matriz paroquial 
para serem incluídas nas intenções da missa dominical. A lista se torna 
sempre maior e esse é o seu modo de evangelizar (Luiz Felipe da Silva).

A vida da Iraci é um eco do testemunho de Paulo contado nos Atos dos 
Apóstolos: “Paulo viveu dois anos em prisão domiciliar em Roma, numa 
casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, proclamando o Reino 
de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo” (Atos 28,30-
31).
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GESTO CONCRETO

Leitor 2: Conhecemos muitas pessoas idosas. O gesto concreto será fazer 
uma visita a estas pessoas, levar o CD e escutar com elas a mensagem de 
hoje do Papa. Podemos assumir este compromisso? (Tempo). 

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL

Oremos. Ó Pai, que enviaste teu Filho único não para condenar, mas para 
salvar o mundo, abre o nosso coração para que possamos acolher o dom da 
tua presença. Que este tempo do Advento, rumo ao Natal, seja para nós um 
tempo de conversão de vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE (canto n°. 4 – não tem no CD)

 (No próximo encontro que as mães tragam seus filhos vestidos de anjos).

Qual é a parte dos encontros da Novena que vocês mais gostam? Contem-
nos por meio de um vídeo – WhatsApp (41) 99559980.

SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA
“Eu vos anuncio uma grande alegria” (Lc 2,10)

(Material: Imagem do Menino Jesus, Bíblia, flores, toca CD e vela. Após a leitura 
do Evangelho, conforme indicado no livrinho, as crianças vestidas de anjo se 
agrupam e dizem bem alto a todos: Nós anunciamos uma grande alegria para 
todo o povo: nasceu Jesus Salvador! Se for possível, depois de dizerem esta frase, 
espalham pétalas de rosa sobre as pessoas). 

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

Alguém da casa: Quando pegamos uma criança pequena no colo sentimos no 
coração o gostinho da presença de Deus. Queridas crianças, vocês representam 
para nós a ternura de Deus e a alegria. Quando o anjo falou do Jesus Menino  
aos pastores, disse: “Eu vos anuncio uma grande alegria” (Lc 2,10). 

Leitor 1: Não se trata de um contentamento: é uma grande alegria! Agora, 
cada um de nós vai se abaixar, se possível, para ficar na mesma altura das 
crianças e abraçar uma a uma, dizendo-lhe: Você é a nossa alegria! (Tempo 
para abraço).



Animador: Em nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado). A graça e a paz de 
Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito 
seja Deus...

Leitor 2: A Novena do ano passado foi admirável, escreveu-nos a Elda 
Maria. Fizemos nas casas, com os vizinhos católicos e de outras 
denominações, e todos se prepararam bem para o Natal. As crianças 
participaram entusiasmadas de todos os encontros da Novena. Elas faziam 
as leituras. A Luísa, de sete anos, tímida, foi se revelando e fez pequenos 
cartões sobre a paz para todos. No encerramento os adolescentes 
encenaram o nascimento de Jesus.

Todos: O perfeito louvor a Deus é dado pelos lábios dos mais pequeninos 
(Sl 8,3).

CANTO: HOJE A NOITE É BELA (canto n°. 5 – não tem no CD)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Nos dias que precedem o Natal as rodoviárias ficam cheias, muitas 
estradas ficam congestionadas e os aeroportos ficam abarrotados. É que as 
pessoas precisam viajar para celebrar o Natal em família. Isso é muito bonito! 

Todos: Na família unida, Deus se manifesta. 

Leitor 2: Mas é tão triste quando na família não existe paz. No silêncio do 
coração, cada um de nós, poderia fazer um propósito de pedir ou dar 
perdão, neste tempo do Advento, às pessoas da sua família (tempo). 

Leitor 3: Jesus não escolhe lugar para nascer. Ele nasceu numa estrebaria, 
envolto pelo carinho de Maria e José. A única coisa que Ele exige para 
nascer entre nós é o amor. 

Todos: Onde reina o amor, Deus ali está.  

Animador: Todos os amigos do Príncipe da Paz se tornam pessoas que 
valorizam a paz. Deus sonha com a paz que envolve todos os seres, desde a 
criancinha de colo até os animais. O Profeta Isaías (11,6-9) é quem comenta 
sobre esse sonho de Deus. Façamos em dois grupos a leitura do texto:

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.
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Lado A: A ursa e a vaca pastarão juntas. Suas crias ficarão 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.

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: CRISTÃOS, VINDE TODOS (canto n°. 12 – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos em nossa 
Bíblia a leitura do Evangelho de Lucas 
2,8-14 (alguém lê).

Leitor 1: Ao redor do Menino Jesus reina 
a paz e a tranquilidade. O anjo disse aos 
pastores: “Não tenham medo” (Lc 2,10).

Leitor 2: Em alguns lugares existe uma tradição de, no primeiro dia do ano, 
bem de madrugada, as crianças saírem pelas casas semeando trigo e 
dizendo: Feliz ano novo para nós e para todo o povo! 

Leitor 3: Por ocasião deste Natal, as crianças têm uma mensagem muito 
bonita para nós. Permaneçamos em silêncio para ouvir o que elas dirão (as 
crianças se agrupam, falam e espalham sobre as pessoas as pétalas de rosas). 

Animador: Ouçamos o que o Papa Francisco falou sobre as crianças (FAIXA 
107 DO CD) .

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

DINÂMICA – AS CRIANÇAS E MENINO JESUS

(A imagem do Menino Jesus já deve estar colocada no presépio. Todas as crianças 
se aproximam, se ajoelham e algumas recitam a oração, conforme segue).

Criança 1: Menino Jesus, estamos aqui perto do teu berço. 

Criança 2: Olha no rostinho de cada um de nós, Jesus. Nós somos teus 
amiguinhos!
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10 Audiência Geral, Praça São Pedro – Vaticano, 18 de março de 2015.
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Criança 3: Está chegando o teu aniversário. Sabe qual presente te 
daremos?

Todas as crianças: O nosso amor. Nós te amamos muito!

Criança 4: Toca, Jesus, o coração das pessoas grandes, pois tantas esbanjam 
comida. 

Criança 5: E muitas crianças do mundo passam fome.

Criança 6: Temos certeza que isso te deixa muito triste.

Todas as crianças: Ensina a todos repartir agora o que não levarão depois.

Criança 1: Menino Jesus, abençoa as crianças.

Criança 2: Livra as crianças da guerra, da doença e da morte antecipada.

Criança 3: Não permitas que nenhuma criança chore por falta de amor.

Todas as crianças: Que todas sejam muito felizes.

Criança 4: Jesus, não deixes nossos pais andarem por caminhos errados.

Criança 5: Às vezes, o centro da vida deles parece ser o dinheiro.

Criança 6: Esquecem que a vida é para ser vivida e não só trabalhada.

Todas as crianças: Jesus, manda eles brincarem com a gente. E se tu 
precisares de nós, sabes onde moramos. (Todas se levantam e voltam aos 
seus lugares).

CANTO: Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. 
Caneta e papel na sua mão, 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)

MOMENTO DE ORAÇÃO 

Animador: A cada prece diremos: Senhor, abençoa e ampara nossas 
crianças. 

-  Jesus, faz que as crianças sejam respeitadas desde o ventre materno.
-  Jesus, protege nossas crianças das armadilhas que o mundo as impõe.
-  Jesus, dá saúde e sabedoria às nossas crianças.

(Intenções espontâneas).
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Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – ANIMADOR MIRIM

O testemunho a seguir estufa o nosso coração de alegria. Trata-se de um 
menino de 12 anos, que, deixando-se guiar pela voz do Espírito Santo, 
tomou a iniciativa de reunir, pelo terceiro ano consecutivo, os seus 
familiares para a celebração da Novena. Todas as 17 pessoas da família 
foram convidadas pessoalmente por ele para a Novena. 

Leitor 1: Disse-nos uma pessoa: Eu participei da Novena preparada pelo 
Matheus. Antes de cada encontro ele estudava com afinco o livrinho, 
preparava tudo nos detalhes e distribuía as atividades. A coordenação, no 
entanto, ficava por sua conta. Cada encontro acontecia com simplicidade, 
espontaneidade e seriedade. Ele se movimentava com muita esperteza. 
Parecia o Menino Jesus que, aos 12 anos, com sua sabedoria, encantava as 
pessoas ao seu redor, no templo de Jerusalém. 

Menino: Meu nome é Matheus Vinícius. Estou muito feliz de como 
aconteceu a nossa Novena. Percebi que todos ficavam esperando os 
encontros. Alguns dias, antes do início da Novena, recebi de presente uma 
imagem do Menino Jesus. Fiquei muito feliz, pois eu estava com um 
problema de saúde. Foi por esse motivo que convidei todos os parentes para 
fazerem os nove encontros na minha casa. Rezei pedindo a Jesus que me 
curasse. Tenho certeza de que, quando vocês estiverem lendo esse 
testemunho, eu já terei recebido o que pedi. Agradeço a Deus por tudo o que 
Ele me deu, em especial os meus familiares. 

Leitor 2: Recentemente, sua mãe nos falou que o Matheus já estava na 
expectativa da Novena deste ano e que, de fato, recebeu de Deus o que 
havia pedido.

GESTO CONCRETO

Leitor 3: O Papa disse: Muitas vezes, o nosso sorriso se torna de papelão, de 
palhaço, uma coisa sem vida. E perguntou a cada um de nós: Você sabe 
sorrir espontaneamente, com vivacidade, com amor, ou o seu sorriso é 
artificial? Esforcemo-nos para sorrir e brincar, sobretudo, com as crianças. 

BÊNÇÃO FINAL

Animador: Vamos nos dar as mãos formando um círculo e acompanhemos 
em silêncio a oração (formar o círculo).
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Criança ou adolescente: Ó Pai, que no Natal nos doaste teu próprio Filho, 
abre o nosso coração para que possamos acolher Jesus. Que a celebração 
da Novena seja para todos nós um momento de encontro entre irmãos e 
com  Jesus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

CANTO: NOITE FELIZ (canto n°. 1 – não tem no CD)

 (Atenção ao material necessário para o próximo encontro).

Poderiam filmar e enviar para nós testemunhos ou comentários das 
crianças sobre o encontro de hoje? WhatsApp (41) 99559980.

 OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
“A glória do Senhor os envolveu em luz” (Lc 2,9).

(Material: Bíblia, flores, um aparelho toca CD. Montar o presépio. Dispor de uma 
imagem do Menino Jesus para o momento da dinâmica). 

CANTO: NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (canto n°. 13 – não tem no CD)

Alguém da casa: Hoje a nossa casa se parece com a gruta de Belém. 
Acolhemos as mulheres que representam Maria, os homens que são fiéis a 
Deus como José e as crianças, que são o rostinho de Jesus Menino para nós. 

Animador: Irmãos, Deus deve estar muito feliz conosco. Estamos reunidos 
para preparar e celebrar o aniversário de seu Filho. Deus, que é Luz, virá 
para nos iluminar com a sua presença. Iniciemos em nome do Pai e do 
Filho... (Pode ser cantado).

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 15 – não tem no CD)

Leitor 1: Escreveu-nos a Ana Paula de Nova Odessa (SP): Em 2014 iniciamos 
a Novena com 25 pessoas e no final dos nove encontros éramos 32. Todos os 
dias da Novena foram lindos. A casa estava sempre cheia. A cada encontro 
conseguimos trazer alguma pessoa que nunca tinha participado de 
qualquer Novena.

Nosso gesto concreto foi arrecadar produtos de higiene e limpeza para 
ajudar um asilo da cidade. O total das doações do grupo e também de uma 
empresa que se somou a nós, chegou em torno de uma tonelada. 

Todos: Esses são os mais lindos presentes para Jesus. 
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Leitor 2: Você já se sentiu envolvido pela luz de Deus? Naquela noite 
memorável, Maria e José, os pastores e os reis ao redor do recém-nascido, 
naquela manjedoura simples, em um local tão humilde, estavam todos 
envoltos na luz da graça de Deus.

Todos: Senhor, ilumina-nos com a tua graça. 

Leitor 3: Em meio às trevas do pecado, eis que brilha a Luz divina. É Deus 
quem sorri ao mundo como quem diz: Eu estou aqui. Segure a minha mão! 

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS 

Animador: O povo de Israel há muito esperava o Messias que Deus havia 
prometido. Eis que por meio do Profeta Isaías (cf. 9,1-5), Deus fala que o 
Menino nascerá. Façamos em dois grupos:

Lado A: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. 

Lado B: Para os que habitavam as sombras da morte uma luz resplandeceu. 

Lado A: Multiplicaste sua alegria, redobraste sua felicidade.

Lado B: Adiante de ti vão felizes, como na alegria da colheita. 

Lado A: Pois nasceu para nós um Menino, um filho nos foi dado.

Lado B: O poder de governar está nos seus ombros. 

Lado A: Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, 

Lado B: Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz.

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: HOJE A NOITE É BELA (canto n°. 5 – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Deus nos fala por meio de seu 
Evangelho. Ouçamos Lucas 2,8-20 (alguém lê).

Leitor 2: Alguém de nós já viu a Glória de Deus? 
Os pastores viram! Eles foram acariciados pela 
Luz e a Glória divinas. 

Leitor 3: Havia chegado o momento de Deus manifestar a sua Luz. Aos que 
andavam nas trevas brilhou uma grande luz. 

Animador: Há alguém entre nós que está doente ou vive momentos de 
escuridão? Saiba que o Menino Jesus veio para iluminar a tua vida!
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 Ouçamos o que o Papa Francisco falou 
justamente para o dia do Natal (FAIXA 8 

11DO CD) .

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

DINÂMICA – DEUS TEM PACIÊNCIA CONOSCO

(Dispor de uma imagem do Menino Jesus).

Leitor 1: O Papa disse que Deus tem paciência conosco. Ele tem compaixão 
de nós.

Leitor 2: Na dinâmica, cada um de nós escolherá uma das frases, conforme 
indicado a seguir, e oferecerá a uma das pessoas presentes. Funciona do 
seguinte modo: Pego a imagem do Menino Jesus, vou para o centro da sala 
e digo assim: Eu chamo aqui o Pedro. Quando o Pedro chegar perto de mim, 
digo-lhe: Ofereço a você, Pedro, a seguinte frase... leio, então, uma das 
frases e depois entrego-lhe a imagem do Menino Jesus. O Pedro, que já está 
no centro, chama outra pessoa, oferece a ela uma das frases e lhe entrega a 
imagem do Menino Jesus. Repete-se essa ação até que a imagem passe por 
todos.

Leitor 3: Atenção: a mesma frase pode ser oferecida várias vezes, mas cada 
pessoa só pode ser chamada uma vez.

Animador: Iniciemos. Cada um guarde em seu coração a frase que recebeu 
(tempo para dinâmica).

Frases a serem oferecidas: 

-  Deus tem paciência com você (diz o nome da pessoa). Ele ama você com 
amor infinito.

-  Deus tem paciência com você. Ele lhe diz: “O seu nome (diz o nome da 

pessoa) está escrito na palma da minha mão” (Is 49,16).

-  Deus tem paciência com você (diz o nome da pessoa). Ele conta com você. 

-  Deus tem paciência com você. Ele sonha ver você feliz (diz o nome da 
pessoa).

11 Homilia da Missa da Vigília de Natal, Basílica São Pedro – Vaticano, 24 de dezembro de 2014.
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-  Deus tem paciência com você. Ele está pertinho de você, mas a porta do 
seu coração (diz o nome da pessoa) parece ter fechadura por dentro.

-  Deus tem paciência com você (diz o nome da pessoa). Deus enviou um 
sinal para você. O sinal é o Menino Jesus, revestido de humildade.

-  Deus tem paciência com você. Deus se encantou com a sua pequenez 
(diz o nome da pessoa).

-  Deus tem paciência com você. (Diz o nome da pessoa), coloque nele toda a 
sua preocupação, pois é Ele que cuida de você" (1Pd 5,7).

MOMENTO DE ORAÇÃO 

Leitor 1: Coloquemo-nos em um único círculo, se possível, de braços 
abertos, com as mãos sobre os ombros de quem está à nossa direita e 
esquerda (tempo). Repitamos a oração:

Animador: Menino Jesus, nascido humilde em Belém, / faz com que 
sejamos bondosos e humildes, / amigos uns dos outros / e misericordiosos 
com quem erra. / Ajuda-nos, Menino Jesus, / a não nos esconder de quem 
sofre. / Abençoa as nossas famílias / e as ilumina nos momentos difíceis da 
vida. / Tudo isso te pedimos por meio de ti ao Pai / na unidade do Espírito 
Santo. Amém. (As pessoas retornam aos seus lugares).

CANTO: É NATAL DE JESUS (canto n°. 3 – não tem no CD)

TESTEMUNHO – UM MENINO DAS FILIPINAS AO PAPA 

Meu nome é Jun Chura. Tenho 14 anos e até pouco tempo eu era criança de 
rua. Minha família é muito pobre e não podia me dar de comer, por isso 
escapei de casa. Na rua eu comia o que encontrava no lixo. Não tinha aonde 
ir. Dormia nas calçadas. Pegava papelão para me cobrir. 

Quando não encontrava comida no lixo, eu esperava alguém sair de um 
restaurante e pedia as sobras. Às vezes, catava materiais recicláveis. Com o 
que ganhava eu comprava comida. Também pedia comida nas casas, mas 
nem sempre eles tinham para me dar.

Enquanto estive na rua vi coisas de que não gostei. Vi crianças sendo 
ensinadas a usar drogas, a roubar e a matar. Vi muitas crianças serem 
enganadas pelos adultos. Os adultos se aproximavam como se fosse para 
ajudar, mas, na verdade, queriam desfrutar das crianças com serviços de 
casa e até mesmo para abuso sexual. 
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Depois de um tempo nas ruas, de repente, reencontrei a esperança. Um 
educador das ruas de uma fundação me perguntou se eu queria participar 
do seu trabalho. Após conhecer a fundação, vi que nem todas as pessoas 
eram más. Quando eu comecei a participar, voltei a sonhar novamente. 
Prometi a mim mesmo que quando eu terminar os estudos vou ajudar as 
crianças de rua e a minha família.

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ – FAIXA 11 DO CD (canto n°. 11)

GESTO CONCRETO

Leitor 2: O gesto concreto do próximo encontro, que será com outros 
grupos ou na igreja, é o seguinte: cada pessoa ou família levará um quilo de 
alimento não perecível para doar aos necessitados. 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Invocaremos a bênção de Deus para a pessoa que está ao nosso 
lado. Para isso, coloquem-se 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 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, rezemos pelo nosso animador uma Ave Maria. Ave Maria...

CANTO FINAL À ESCOLHA

Atenção: o próximo encontro da Novena será na igreja ou então reunindo 
vários grupos para celebrarem juntos.

  Vocês têm algum testemunho em texto ou vídeo para partilhar? 
Enviem-nos por WhatsApp (41) 99559980 ou 

por e-mail: secretaria@cnbbs2.org.br
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NONO ENCONTRO DA NOVENA
“Maria colocou Jesus na manjedoura” (Cf. Lc 2,7)

(Sugerimos que este encontro seja realizado na igreja, reunindo toda a 
comunidade, ou nos grupos, reunindo vários grupos. Um jovem entra vestido de 
profeta, com roupas brancas (na falta de uma túnica, pode-se usar até mesmo um 
lençol branco) e proclama, no momento indicado, com voz forte, o texto de Isaías 
40,3-11. Pode ser proclamado diretamente da Bíblia ou decorado. As crianças 
trazem a imagem do Menino Jesus para colocar no presépio, velas, bolinhas para 
enfeitar a árvore de Natal. Se houver sininhos, as crianças entram tocando. 
Preparar um cesto para receber as doações de alimentos para os necessitados). 

Leitor 1: A humanidade vivia mergulhada nas trevas, na mais densa 
escuridão, durante séculos. O Criador do universo, em segredo, aguardava 
alguém na terra que pudesse cuidar de seu Filho, do mesmo modo que 
desde sempre Ele é amado no céu. Deus encontrou Maria. Por meio dela 
enviou Jesus ao mundo. Ele veio como Luz. 

Animador: Por isso, vamos iniciar a celebração de hoje somente com as 
luzes das velas. Em nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado).

Leitor 2: No decorrer dos oito encontros da Novena pudemos declarar uns 
aos outros o amor de Deus que nos une e nos faz família. 

Animador: Chegou a hora de, alegremente, soltar a voz e cantar com 
alegria. 

CANTO: HOJE A NOITE É BELA (canto n°. 5 – não tem no CD)

Permanecendo apagadas as luzes, entra o 
jovem vestido de profeta e proclama, com voz 
forte, a passagem de Isaías 40,3-11. Ao 
terminar, permanece no local e acendem-se 
as luzes do ambiente.

Leitor 3: A celebração da Novena nos 
ajudou a preparar o coração e abrir espaço 
dentro de nós para a vinda de Deus.

Animador: Acolhamos as crianças com festa, batendo palmas, pois elas 
trazem a imagem do esperado das nações. (Entram as crianças com a imagem 
do Menino Jesus, velas, sininhos... e permanecendo com a imagem nas mãos 
colocam-se diante de todos). 
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Animador: O profeta que falou ao povo em nome de Deus anunciando a 
vinda do Salvador, agora pega a imagem e levantando-a, anuncia Jesus 
Cristo e todos nós, com alegria, repetimos (alguém ajuda segurando o livrinho 
para o profeta ler). 

Profeta: Ele é o Rei dos reis. Todos: Ele é o Rei dos reis.

Profeta: Ele é o Filho Unigênito de Deus. Ele é o Filho Unigênito de Deus.

Profeta: Ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele é nascido...

Profeta: É Deus de Deus. É Deus de Deus.

Profeta: É Luz da Luz. É Luz da Luz. 

Profeta: É Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É Deus verdadeiro...

Profeta: Por Ele foram feitas todas as coisas. Por Ele foram feitas...

Profeta: Para nossa salvação, desceu dos céus. Para nossa salvação...

Profeta: Ele se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Ele 
se encarnou...

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: SINOS DE BELÉM – FAIXA 9 DO CD (canto n°. 9)

Animador: O profeta põe com carinho a imagem do Menino Jesus na 
manjedoura, as crianças colocam as velas sobre o altar ou à mesa ao centro 
e as bolinhas são dependuradas na árvore de Natal.

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Nesta noite santa, ouviremos o 
Evangelho de João 1,1-14. (Alguém lê).

Leitor 2: Jesus armou sua tenda entre 
nós. Neste instante, enquanto rezamos 
unidos, Ele se faz presente em nosso 
meio.

Leitor 3: A sua presença nos faz sentir o coração arder. 

Animador: Hoje, Jesus olha pela primeira vez com olhos humanos, sobre 
o mundo, sua criatura e o reconhece e o ama. Assim, também nós, somos 
chamados a olhar e a amar, com olhos de Deus, cada vez, como se fosse a 
primeira. 

Todos: Deus nos amou por primeiro! 
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CANTO: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o 
Senhor. Glória a ti, Senhor.

1.  Da minha vida Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor.

2.  Do meu passado Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor.

3.  Do meu futuro Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor.

4.  Do mundo inteiro Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor!

5.  No meu coração Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor!

6.  Na minha casa Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor! 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

Leitor 1: A cada prece diremos: Vem, Jesus, derramar o teu amor!

-  Sobre o nosso Papa, nosso bispo e nosso pároco. 

-  Sobre as famílias de nossa comunidade. 

-  Sobre as nossas mães. 

-  Sobre os nossos pais. 

-  Sobre os nossos filhos. 

-  Sobre os nossos avós. 

-  Sobre os nossos jovens. 

-  Sobre as nossas crianças. 

-  Sobre os nossos idosos. 

-  Sobre as nossas pessoas doentes.

(Intenções espontâneas).

Leitor 2: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso...

TESTEMUNHO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA NOVENA

Animador: No decorrer dos encontros escutamos testemunhos muito 
bonitos. Hoje, ouviremos dois testemunhos espontâneos de alguém aqui 
presente que participou da Novena. Depois disso vamos ouvir o 
testemunho de alguma criança. Quem pode contar para nós como Deus 
agiu em sua vida nesta preparação para o Natal? (Tempo para testemunhos. O 
animador deve controlar o tempo para que o encontro não se torne muito longo. 
Se achar oportuno podem ser contados mais testemunhos). 

 CANTO: NATAL É CONVERSÃO (canto n°. 2 – não tem no CD)
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ORAÇÃO FINAL

Animador: Foi na noite de Natal do ano de 1223 que o jovem Francisco de 
Assis criou o primeiro presépio. Este grande jovem se sentia fascinado pela 
humildade de Deus. 

Leitor 1: A partir do Evangelho, Francisco imaginou as várias pessoas na 
gruta de Belém: O Menino Jesus, Maria, José, os Pastores e os Reis Magos. 

Todos: Hoje nós somos as pessoas do presépio.

Leitor 2: Francisco amava todas as criaturas e, por isso, colocou junto ao 
presépio alguns animais.

Animador: Concluiremos a Novena com um grande louvor a Deus, recitando 
com grande entusiasmo o Cântico das Criaturas de São Francisco enquanto 
ouvimos em fundo musical baixinho Noite Feliz (FAIXA 12 DO CD). Em junho 
deste ano o Papa Francisco publicou um texto doutrinal sobre a ecologia e 
colocou o título Louvado sejas, em honra de São Francisco.

Leitor 3: Os homens se agrupem e segurem a imagem de São José; as 
mulheres a de Nossa Senhora; as crianças a do Menino Jesus; os idosos as 
imagens dos Reis Magos e os jovens as dos Pastores (todos se agrupam).

CÂNTICO DAS CRIATURAS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Homens: Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor. 
Teu é o Louvor, a Glória, a Honra e toda a Bênção. 

Mulheres: Louvado sejas, meu Senhor, com 
todas as tuas criaturas, especialmente o senhor 
irmão sol, que clareia o dia e que, com a sua luz, 
nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande 
esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. 

Crianças: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã 
lua e pelas estrelas que no céu formaste claras, 
preciosas e belas. 

Jovens: Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas 
nuvens, pelo sereno e por todo o tempo em que dás sustento às tuas 
criaturas. 

Idosos: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa 
e casta. 
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Homens: Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas 
a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. 

Mulheres: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que 
nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. 

Idosos: Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e 
suportam as enfermidades e tribulações. 

Jovens: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da 
qual homem algum pode escapar. 

Crianças: Louvai todos e bendizei o meu Senhor! Dai-lhe graças e servi a Ele 
com grande humildade!

Todos: Louvai todos e bendizei o meu Senhor! Dai-Lhe graças e servi a Ele 
com grande humildade!

Animador: São Francisco foi chamado de outro Cristo, pois era um jovem 
luminoso. Santa Clara, um dia escapou da casa de seus pais para ir aonde 
estava Francisco e os frades. Francisco perguntou a ela: Filha, o que você 
quer? Ela poderia ter respondido quero ser feliz ou quero ser igual a você. 
Mas Clara respondeu: Quero Deus!  

Leitor 1: Esse é o mais lindo ideal que um jovem pode ter! Querer Deus! Os 
jovens que estão aqui querem Deus. Vamos ao seu encontro antecipando 
ao nome dos rapazes Francisco e das moças Clara e dizendo-lhes: Francisco 
(diz o nome do rapaz), só Deus pode te fazer feliz! Clara (diz o nome da moça), 
só Deus pode te fazer feliz!

Leitor 2: Com muita alegria vamos cantar Noite Feliz (canto n°. 1 – não tem 
no CD)

Animador: Quem trouxe sua doação para os necessitados pode depositar 
no cesto. E a todos o Senhor abençoe e nos proteja. Amém.

 SEGUE-SE A FESTA! SE DESEJAREM PODE-SE CONTINUAR CANTANDO.
Alguém se encarrega de encaminhar os alimentos que foram 

depositados na cesta.
BOA FESTA E FELIZ NATAL A TODOS!

Enviem-nos uma avaliação de todo o livrinho da Novena. O que foi bom? 
O que não foi bom? Quais sugestões vocês dão para o ano que vem? 

Pode ser em vídeo, áudio ou texto – WhatsApp (41) 99559980.
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CANTOS
Os cantos que não estão no CD podem ser baixados do site www.cnbbs2.org.br 

ou retomados dos CDs dos anos anteriores

1 – NOITE FELIZ (Franz Gruber) – não tem no CD

1.  Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Senhor, Deus de Amor, pobrezinho nasceu em Belém, 
eis na lapa Jesus, nosso Bem. Dorme em paz, ó Jesus! (Bis)
2.  Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Jesus, Deus da Luz. Quão afável é teu coração, que 
quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar! (Bis)
3.  Noite Feliz! Noite Feliz! Eis que no ar vêm cantar aos pastores os anjos dos céus. 
Anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador! (Bis)

2 – NATAL É CONVERSÃO (José Acácio Santana) – não tem no CD

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

Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão 
e te ensinou a viver. (Bis)
2.  Chegou a hora de viver o Cristo e acreditar que isso é se tornar maior. Chegou a 
hora de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor.

3 – 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.
2.  Uma estrela diferente toda a terra iluminou. Foi Jesus que, humanamente, a nós 
todos se igualou.

4 – NATAL É VIDA QUE NASCE (José Acácio Santana) – não tem no CD

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

5 – HOJE A NOITE É BELA – não tem no 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.
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2.  Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Já deu 
meia noite, já chegou Natal, já tocou o sino lá na Catedral. 
3.  É Natal, é Natal, noite divinal. Batem os sinos em festa lá na Catedral. Bate o sino 
pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem.

6 – NAS TERRAS DO ORIENTE (Pe. José Weber) – não tem no CD

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

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

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

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 – SINOS DE BELÉM (José Acácio Santana) – FAIXA 9 DO CD

1.  Sinos de Belém, acordai quem está dormindo. Vinde anunciar que nasceu o Deus 
Menino. (Bis)
É Natal. É Natal. É Natal do Salvador!
2.  Numa manjedoura, com sua mãe Maria, veio trazer luz, trazer paz e harmonia. 
(Bis) 
3.  Infinito amor faz de Deus uma criança. Para encher o mundo de paz e esperança. 
(Bis)

10 – EU VOU CANTAR UM BENDITO (Pe. Geraldo Leite Bastos) – FAIXA 10 DO CD

Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor (Bis).
1.  Ao Deus que fez nesta noite, nascer-nos um Salvador. Jesus nasceu de Maria, 
proclamem esta alegria.
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2.  De Deus o Verbo se encarna e entre nós habitou. Jesus nasceu em Belém, de Deus 
a graça nos vem.
3.  Humano Deus se tornando, divino o homem se achou. Emanuel, Deus co’a gente, 
o povo todo contente.

11 – É NATAL MAIS UMA VEZ (Pe. Cireneu Kuhn, SVD) – FAIXA 11 DO CD

1.  É Natal mais uma vez. E Jesus continua procurando um lugar. Pelas ruas e avenidas, 
lá vai ele a caminhar. Pede esmola, por clemência. Sua cruz, sem idade, já começa a 
carregar, é a dor, é a fome é a vontade de brincar. Só lhe ensinam violência. 
Vem Senhor, neste Natal libertar-nos do pecado que flagela a tua face no menor 
abandonado. 
2.  É Natal mais uma vez. E Herodes continua violento, muito mais. Maltratando este Jesus 
que só lhe tira a sua paz com desprezo, sem piedade. E às vezes dá um trabalho bem 
pesado ao marginal. Mão de obra tão barata rende mais ao capital. Esta é sua caridade. 
3.  É Natal mais uma vez. E Jesus continua oferecendo o seu amor. Sua Estrela nos 
indica todo pobre, irmão menor, quer a vida e a liberdade. Seu presépio é a ponte, a 
favela e a prisão, o cortiço, a calçada e o lixo da mansão. Quer justiça e igualdade.

12 – CRISTÃOS, VINDE TODOS (Melodia inglesa do século XVII) – não tem no CD

1.  Cristãos, vinde todos, com alegres cantos. Oh! Vinde, oh! vinde até Belém. Vede 
nascido vosso Rei eterno.
Oh! Vinde adoremos! Oh! Vinde adoremos. Oh! Vinde adoremos o Salvador!
2.  Humildes pastores deixam seus rebanhos. E alegres acorrem ao Rei dos Céus. 
Nós igualmente, cheios de alegria. 
3.  O Deus invisível de eternal grandeza. Sob véus e humildade podemos ver. Deus 
pequenino, Deus envolto em faixas.

13 – 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)

14 – SAGRADA FAMÍLIA: JESUS, MARIA JOSÉ (José Acácio Santana) – não tem no CD

Olhando a Sagrada Família, Jesus Maria e José, saibamos fazer a partilha dos 
gestos de amor e de fé. (Bis)
1.  Maria, Mãe santa e esposa exemplar. José, pai zeloso voltado ao seu lar. Jesus, 
Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos, num só caminhar.
2.  Maria do sim e do amor doação. José, operário a serviço do pão. Jesus ocupado 
com sua missão: três vidas distintas num só coração.
3.  Se todas as mães em Maria se acharem; se todos os pais em José se espelharem; 
se todos os filhos em Cristo se olharem: serão mais família, quanto mais se amarem.
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15 – DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR – não tem no CD

1.  Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, 
de par em par, teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (Bis). Abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz do 
céu entrar.
2.  Cristo, luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Teu 
caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
3.  Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh! 
Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar.

16 – MÃE MARIA – não tem no CD

1. Mãe Maria, um dia fizeste o mundo cantar, ao trazer o teu filho menino pra nos 
alegrar.
Ó Maria, tu és venerada. Pelo mundo tu és aclamada. O teu povo, a cada 
momento, mais quer te amar. (Bis)
2. Mãe Maria, o mundo caminha com muita aflição, procurando buscar, em teus 
braços, a libertação. 
3. Mãe Maria, abençoa este povo com teu manto azul e o protege da fome, da 
guerra, de norte a sul.

17 – 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. 

18 – MARIA DE NAZARÉ (Pe. Zezinho) – não tem no CD

1.  Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me 
adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E meu 
coração se põe a cantar pra Vigem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, 
pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe 
do Céu. 
Ave Maria, Mãe de Jesus! (3X)
2.  Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, Mãe pura 
do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. 
Um sonho de Mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo 
falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo 
meu.

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

PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
“O Arcanjo Gabriel foi enviado por Deus à casa de Maria” (Cf. Lc 1,27)
S EGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
  “Quando entraram na casa, viram o Menino com Maria” (Mt 2,11) 
 TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA
 “José recebeu Maria em sua casa” (Cf. Mt 1,24) 
QUARTO ENCONTRO DA NOVENA 

“Maria deu à luz o seu filho primogênito” (Lc 2,7).
QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
“Os Magos perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer?” (Cf. Mt 2,1-2)
SEXTO ENCONTRO DA NOVENA
“Simeão tomou nos braços o Menino e louvou a Deus” (Lc 2,28) 
SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA
“Eu vos anuncio uma grande alegria” (Lc 2,10) 
OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
“A glória do Senhor os envolveu em luz” (Lc 2,9). 
NONO ENCONTRO DA NOVENA
“Maria colocou Jesus na manjedoura” (Cf. Lc 2,7) 

CANTOS 

Além do Advento e Natal - Volume 1, temos à disposição o livrinho 
da Quaresma e Via Sacra - Volume 2 e do Tempo Comum - Volume 3
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