
Aumentaste a nossa alegria

A Novena de Natal deste ano traz novamente os áudios do Papa Francisco. Ele 
tem falado constantemente de misericórdia e paz. Dois de seus principais 
textos falam de alegria: A Alegria do Evangelho e a Alegria do Amor na família.

Quem tem Deus no coração traz a alegria em seu rosto de forma espontânea. 
O mesmo acontece quando fazemos o bem ao próximo: sentimos alegria. Às 
vezes, basta lembrar uma pessoa de bem para sentir um pulsar feliz no 
coração. O profeta Isaías, voltando-se para o futuro, para o Menino Jesus que 
devia vir, antecipava a exultação de todo o povo, dizendo: Tu aumentaste a 
nossa alegria (Is 9,2).  

Nós, contemplando o passado, olhamos para o Menino Deus e exclamamos: 
Jesus, tu és a causa da nossa alegria! És tu quem faz as crianças se 
empolgarem; és tu quem faz os adolescentes e os jovens vibrarem, os adultos 
se comoverem e os idosos se rejuvenescerem. Jesus Cristo é a alegria de Deus 
que se espalha pelo universo inteiro. Os anjos anunciam aos pastores uma 
grande alegria, que é também a de todo o povo (Lc 2,10). Na expressão todo o 
povo estão incluídos todos os moradores da Casa Comum, Planeta Terra, de 
ontem, de hoje e de sempre.  

Convidamos você a levar a alegria de Jesus às famílias de sua comunidade por 
meio da Novena de Natal, de modo especial para aquelas que vivem 
envolvidas na dor, nas dificuldades e na tristeza. Sobre a Novena do ano 
passado, Neyse, de Caraguatatuba (SP), que é dirigente da Novena, escreveu: 
Tive o cuidado de selecionar quatro casas de famílias como vocês sugeriram: 
enfermos, pessoas afastadas da Igreja ou que estavam passando por alguma 
dificuldade. E acrescentou: A Novena foi maravilhosa!

Esse é o nosso desejo para todos vocês: tenham uma Novena e um Natal 
maravilhoso!

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



  PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA
"Depois de mim virá alguém mais forte do que eu" (Mc 1,7)

Querido/a animador/a, faça todo esforço possível para envolver nos encontros 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 ou omitam-se as dinâmicas.

(Material: Bíblia, velas, personagens do presépio e um aparelho toca CD. Para esse 
primeiro encontro encarregar alguém de recortar estrelas de Natal em papel e no 
verso de cada uma escrever por inteiras as citações a seguir: Josué 1,9; Salmo 23/22,4; 
Salmo 27/26,1; Salmo 34/33,5; Salmo 46/45,2-3; Salmo 55/54,23; Salmo 56/55,5; 
Salmo 71/70,5; Salmo 91/90,9-10; Provérbios 1,33; Isaías 41,10; Isaías 66,13; Naum 
1,7; Mateus 5,4; Mateus 10,28; Mateus 11,28; Mateus 14,27; João 14,27; João 16,33; 
1Pd 5,7. As estrelas serão colocadas numa vasilha e usadas no momento da dinâmica).  

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

Animador: No tempo do Advento é comum maravilhar-se como o despertar 
de um sono profundo. As pessoas dizem: Meu Deus, é Natal de novo! Vocês 
já escutaram frases como essa? De fato, Jesus se manifesta mais uma vez em 
nossa vida. No Natal a ternura divina se faz sentir mais próxima.

Leitor 1: Deus, por meio de um anjo, disse que Jesus seria uma grande 
alegria para todo o povo (cf. Lc 2,10). 

Todos: Jesus, tu és a nossa alegria!

Animador: Advento significa tempo de espera. Espera do Menino Jesus. Ele 
está vindo para mim e para você. Olhemos para quem está ao nosso lado e, 
com alegria, digamos à pessoa: O Menino Jesus está vindo para você! (Tempo).

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

Alguém da casa: Deus se fez menino, permitiu ser carregado no colo e 
acariciado. Ele olhou o mundo e as pessoas ao seu redor a partir do olhar de 
um menino. Quanto devia se alegrar o seu coração ao ver a alegria das 
pessoas de bem!
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Leitor 2: O Natal é um tempo feliz para os adultos, mas quem mais se alegra 
são as crianças: elas olham no rosto das pessoas e percebem que todas 
estão felizes; elas veem realizado o sonho que trazem no coração, de ver a 
paz e o amor vividos, com simplicidade, entre todos. 

Crianças: No Natal, Jesus se fez igual a nós.

Leitor 3: Carmita Raussi, de Minas Gerais, escreveu sobre a Novena do ano 
passado: A novena não deixou saudades somente nos adultos. O meu 
pequeno Gabriel me perguntou, agora, se íamos na Novena. Expliquei-lhe 
que acabou. Ele ficou com carinha de triste. Então, eu disse a ele que vamos 
continuar nos encontrando para falar mais sobre Jesus.

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

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Jesus vem com alegria. E talvez nós estejamos envolvidos em 
problemas que nos entristecem. 

Todos: Os problemas só são percebidos pelos adultos. As crianças 
desconhecem os problemas.

Animador: Estamos em tempos de crise em nosso país. Há muitas pessoas 
sofrendo. Eis, então, que desponta no horizonte do Natal o rosto do nosso 
Deus. Ele se compadece de nós e dirige palavras cheias de carinho: 
Consolai, consolai o meu povo.

Leitor 2: Recolhamo-nos, por um instante, e experimentemos a suavidade 
dessas palavras ditas pelo próprio Deus: Consolai, consolai o meu povo 
(instante de silêncio). E agora respondamos, com alegria: Nós somos teu 
povo, Senhor Deus. 

Leitor 3: Recitemos o texto a seguir (cf. Is 40,1-8), em dois coros:

Lado A: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai ao coração 
de Jerusalém.

Lado B: Anunciai-lhe que seu cativeiro terminou, que sua culpa está 
perdoada.

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

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

Lado A: Nivelem-se todos os vales. Rebaixem-se as colinas.
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Lado B: Endireite-se o que é torto. E alise-se o que é áspero.

Lado A: A glória do Senhor se manifestará e todos verão que o Senhor falou.

Lado B: Atenção! Deus diz: Anunciai! E eu respondo: O que devo anunciar?

Lado A: Toda carne é como a erva e a flor no pasto: a erva seca e a flor murcha.

Lado B: Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 4 DO CD (canto n°. 4 do final do 
livrinho)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ 

Animador: Por meio do Evangelho, Deus nos fala. Acompanhemos em 
atitude de oração a passagem de Marcos 1,1-8 (alguém lê).

Leitor 1: João Batista reacende a 
esperança do povo. Há cinco séculos Deus 
não havia enviado mais nenhum profeta. 
Ao ver João Batista, as pessoas pensavam 
que ele era o Messias. João respondia:

Todos: Eu não sou digno nem mesmo de 
desamarrar as sandálias do Messias.

Leitor 2: João explicava ao povo que Jesus é bem maior do que ele. 

Leitor 3: Ouçamos o Papa Francisco comentando sobre a consolação que 
vem de Deus¹ por meio de Jesus e do Espírito Santo. A locução é feita por 
Giselle Puchta (FAIXA 15 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: É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD (canto n°. 3)

DINÂMICA – DEUS NOS CONSOLA 

Leitor 1: Em tempos de medo, crises e violência todos nós precisamos de 
consolação. Deus quer nos consolar. Ele diz: Consolai, consolai o meu povo. 
E então nos perguntamos: Quem é o povo que Deus quer consolar?

Todos: Nós que estamos reunidos para preparar o Natal de seu Filho.

¹ Angelus Domini, Praça São Pedro no Vaticano, 7 de dezembro de 2014.
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Leitor 2: O apóstolo Paulo escreveu: Bendito seja Deus o Pai das 
misericórdias e de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas 
aflições, para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos 
consolar os que se acham em toda e qualquer aflição (2Cor 1,3-4).

Leitor 3: Vamos nos aproximar da mesa sobre a qual está o recipiente 
contendo as estrelas de Natal, em papel. Cada pessoa pegará uma estrela e 
voltará ao seu lugar (quando tiver terminado, colocar em volume baixo a FAIXA 
13 DO CD. Se faltarem, as estrelas podem ser compartilhadas entre os presentes).

Animador: Cada um lê em voz alta a frase bíblica que está 
no verso da sua estrela (tempo).

Animador: Deixemo-nos consolar por Deus. Sugerimos que 
cada pessoa leve consigo a frase bíblica e medite sobre ela. 

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2)

TESTEMUNHO – AS PESSOAS ESTÃO COM SEDE DE DEUS

Sou de uma pequena comunidade do interior do Paraná. Devido a problemas 
com o terreno, nossa igreja está desativada, com as paredes rachadas, o teto 
caindo e os católicos desanimados. Eu estava participando da missa na 
cidade e, no final, escutei o padre falar dos livrinhos da Novena. Neste 
momento fui tocada pelo Espírito Santo. Pensei: por que não fazer? Perguntei 
para minha mãe ao lado: Será que lá alguém topa de fazer a Novena? Ela 
respondeu: Será? Acabei pegando os livrinhos. Saindo da missa, no caminho 
até nossa comunidade convidamos cinco famílias. Todas aceitaram.

Iniciamos a Novena. A cada encontro vinha uma ou mais famílias novas, 
sempre trazendo amigos. O grupo foi crescendo e até ficou grande demais, 
com crianças, jovens e famílias inteiras. Peguei mais livrinhos. Todos ficaram 
muito felizes. Quatro casas com idosos pediram a Novena. O nosso grupão 
foi até a casa dessas pessoas. Todos se emocionaram. Foi muito lindo! 

Quando estávamos no décimo segundo encontro da Novena ainda tinha 
gente nova juntando-se a nós pedindo para irmos a suas casas. Foram 
necessários mais doze encontros. Fizemos dois encontros por dia para 
contemplar todas as famílias. No último encontro, debaixo de um grande 
temporal, éramos 70 pessoas. Ah, o mais importante: a Novena não 
acontecia na comunidade há mais de 15 anos. As pessoas têm sede de 
Deus! (Simone Aparecida de Oliveira).
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MOMENTO DE ORAÇÃO

(Distribuir as preces para serem lidas preferencialmente pelas crianças).

Animador: João Batista testemunhou quanto é majestosa a presença de 
Deus: Eu não sou digno nem sequer de desamarrar as sandálias do Messias. 
Juntos, digamos: Senhor, ajuda-nos a perceber a tua presença. 

- Na Igreja, nos consagrados, nos leigos, nas pastorais e nos movimentos.

- Nos pobres, nos humildes e nas pessoas que sofrem.

- Em nossa casa, no amor vivido em família. 

(Intenções espontâneas).

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

GESTO CONCRETO

Leitor 1: Convidar para os próximos encontros da Novena pessoas e 
famílias que não participam da Igreja. Ouçamos o que Pedro Brito, de 
Minas Gerais, escreveu: 

Leitor 2: Fui convidado para a Novena. A última vez que tinha participado 
eu ainda era adolescente. Foi muito bom, contudo, cresci e me distanciei 
desses momentos especiais da Igreja Católica. Estou experimentando de 
novo o prazer de me aproximar dos vizinhos, fazer novas amizades e, acima 
de tudo, preparar-me para o nascimento de Jesus. 

Leitor 3: Há alguém que necessita da consolação de Deus? Podemos nós ser a 
consolação divina levando um personagem do presépio² a essas pessoas e 
famílias? Ao visitarmos, deixaremos a imagem do presépio pedindo que a 
levem no próximo encontro da Novena (tempo para organização desta atividade). 

ORAÇÃO FINAL

(Os moradores da casa se colocam ao centro da sala e todos os demais 
participantes estendem a mão direita sobre eles, em forma de bênção).

Oremos: Abençoa, Senhor, com a presença do Menino Jesus, esta casa que 
tu concedeste para habitação desta família. Que a tua bênção permaneça 
sobre as pessoas que aqui residem. Abençoa, Senhor, também a todos nós

² Se não houver imagens do presépio, pode-se procurar na internet figuras da Sagrada Família, 
reis magos, pastores e anjos; imprimir essas imagens e levar às pessoas. 



que participamos deste encontro da Novena. Ajuda-nos a acolher o teu 
Filho Jesus neste Natal. Por Cristo nosso Senhor. Amém³.

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

(Para o próximo encontro é sugerida a encenação do Evangelho).  

SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
 "E nós, o que devemos fazer?" (Lc 3,14)

CANTO: É NATAL DE JESUS – FAIXA 3 DO CD (canto n°. 3 no final do livrinho)

(Material: Bíblia, velas, imagem de um anjo, imagem do Menino Jesus, um tecido e 
um aparelho toca CD. Onde for possível que seja encenado, com simplicidade, o 
Evangelho de Lucas 3,10-17 por adolescentes e jovens ou outras pessoas que se 
disponibilizarem).

Alguém da casa: Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista, Simeão e Ana, 
os pastores e os reis magos. Todas essas pessoas foram envolvidas outrora 
por Deus no nascimento histórico de Jesus. Hoje, Deus convida a nós para 
participarmos do nascimento de seu Filho. Nós somos protagonistas do 
nascimento de Jesus ao nosso redor e, por isso, cada um dirá em voz alta 
seu nome, acrescentando a frase: Conta comigo, Senhor Jesus (tempo).

Animador: Maria, José e João Batista nos acompanham do céu, no entanto:

Todos: Somos nós que possibilitamos o nascimento de Jesus nos dias 
de hoje.

Leitor 1: Jesus disse: Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, 
eu estarei no meio deles (Mt 18,20). Somos mais de dois. Jesus está conosco 
e sua presença, como sempre, gera alegria. 

Animador: Iniciemos em nome do Pai e do Filho...

Leitor 2: Agora, vamos acolher as pessoas e famílias que trouxeram as 
imagens do presépio. Pediremos que nos falem brevemente o que 
significou receber a imagem em sua casa (tempo para as pessoas 
apresentarem as imagens e falarem. Tendo falado, colocam as imagens que 
trouxeram no lugar previsto para o presépio). 
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Animador: Por meio das imagens do presépio, os amigos de Jesus 
passaram por nossas casas. Também hoje se realiza o que acontecia no 
passado: os discípulos de Jesus vão aonde Ele próprio devia ir (Lc 10,1). 
Escreveu Mônica Contadini, de Rondônia: 

Leitor 3: Nos últimos anos realizamos a Novena na casa dos membros da 
Pastoral do Batismo. Mas no ano passado, a nossa coordenadora sugeriu 
que nos organizássemos em duplas e fôssemos celebrar os encontros nas 
casas de pessoas que não frequentam a Igreja ou que têm dificuldade de 
locomoção. Essa proposta foi aceita por todos e assim fizemos. Foi muito 
gratificante ver a alegria das pessoas visitadas.

Todos: A Igreja missionária é linda. Faz acontecer o Natal onde, talvez, 
não haveria. 

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

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Deus nos quer felizes. Pergunte à pessoa ao lado se ela é feliz 
(tempo). Pode acontecer que, para alguns de nós, a tristeza tenha sufocado 
a alegria. 

Leitor 2: O mesmo acontecia no tempo dos profetas. O sonho de Deus era 
um e a realidade do dia a dia era outra. Olhando para o sofrimento expresso 
no rosto das pessoas, Isaías se compadecia e anunciava a vinda do Menino 
Deus (cf. Is 35,3-6). Recitemos o texto em dois coros:

Lado A: Fortalecei as mãos enfraquecidas.

Lado B: Firmai os joelhos debilitados.

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

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

Lado A: Então os olhos dos cegos enxergarão.

Lado B: Os ouvidos dos surdos se abrirão.

Lado A: O coxo saltará como um cabrito.

Lado B: E se desatará a língua dos mudos.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA – FAIXA 7 DO CD (canto n°. 7)
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4   Angelus Domini, Praça de São Pedro no Vaticano, 3 de dezembro de 2015.
5   Homilia na Capela Santa Marta no Vaticano, 23 de maio de 2016.

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: O Evangelho nos coloca em 
sintonia com o que Deus quer de nós. 
Acompanhemos, em silêncio, como se 
estivéssemos ouvindo pela primeira 
vez, a passagem de Lucas 3,10-17.

(Leitura ou encenação do Evangelho).

Leitor 1: João Batista é visto pelo povo como profeta: ele fala em nome de 
Deus. 

Leitor 2: João Batista antecede a vinda de Jesus. Ao abrir-se ao novo que ele 
anunciava, as pessoas perguntavam ao Batista o que deveriam fazer.

Leitor 3: Ele estimulava a conversão de vida e a partilha dos bens. 

Animador: O Papa Francisco comenta esse Evangelho e exalta a alegria 
4cristã . A locução é feita por Paulo Ferraz (FAIXA 16 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: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2)

DINÂMICA – DESEJO A VOCÊ A ALEGRIA DO EVANGELHO

Leitor 1: O Papa Francisco disse: O cristão é um homem ou uma mulher 
 5 cheio de alegria. Não existe cristão sem alegria!

Leitor 2: Nesta dinâmica vamos desejar a alegria uns para os outros por 
meio de frases da Bíblia. As frases estão na parte de trás da capa do livrinho.

Animador: Faremos do seguinte modo: 
teremos um tempo para cada um 
escolher uma das frases. Na sequência, 
um por vez vai até o centro da sala, pega 
a imagem do Anjo da Alegria em suas 
mãos, lê em voz alta a frase que escolheu 
para si e, em seguida, chama outra 
pessoa e diz a ela:  
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Eu ofereço o Anjo da Alegria para que você... (completa com algum desejo). 
Agora, cada um escolhe uma frase e, em seguida, iniciaremos (tempo). 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 3: Para que possamos nos preparar bem para a vinda de Jesus, 
digamos juntos: Senhor, nós te pedimos.

- Pelo bem de todos e pela paz em nossas famílias e em nossa comunidade.

- Pelas pessoas tristes para que encontrem em Jesus a alegria e o sentido     
para a vida. 

- Para que os cristãos vivam a alegria que o Menino Jesus veio trazer. 

(Intenções espontâneas).

TESTEMUNHO – E NÓS, O QUE DEVEMOS FAZER?

A Igreja do estado de São Paulo aprovou um projeto para abertura de uma 
missão na África. Em assembleia de 7 a 9 de junho de 2016, a Igreja do 
Regional Sul 1 (SP), formada por 41 dioceses, assumiu a cooperação 
missionária com a Diocese de Pemba, em Moçambique. 

A Diocese de Pemba tem 23 paróquias, 900 comunidades e é bastante 
pobre. O bispo é Dom Luiz Fernando Lisboa, brasileiro. O território da 
Diocese africana é de 82.625 km². Essa extensão é quase duas vezes o 
estado do Rio de Janeiro, que tem 43.696 km². 

Dom José Luiz Bertanha, presidente da Comissão para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial do Regional de São Paulo, afirmou: Iremos 
estruturar o projeto a fim de enviar pessoas preparadas para a 
evangelização e o trabalho pastoral, sejam sacerdotes, religiosas e leigos, 
como catequistas e casais que queiram contribuir com a missão. O próprio 
Dom Bertanha nos contou recentemente que está previsto o envio de três 
padres para Moçambique: um da Arquidiocese de Campinas, um da 
Diocese de Jundiaí e um da Diocese de Bragança Paulista.

GESTO CONCRETO

E nós o que devemos fazer? (Lc 3,14). Sugerimos que em duplas, ou mesmo 
individualmente, levemos a alegria às pessoas que conhecemos e que 
estejam precisando desse dom de Deus. Pode-se ler para a pessoa ou a 
família o Salmo 99/100.



ORAÇÃO FINAL

(Formar um círculo e dar-se as mãos. No meio deixar as crianças junto da imagem 
do Menino Jesus, colocada sobre algum tecido).

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

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1)

(Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro. Sugerimos a 
encenação do Evangelho). 

Como foi a celebração? Vocês têm algum testemunho para partilhar conosco? 
Enviem-nos por WhatsApp (41)9955-9980 

TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA

"Maria partiu apressadamente para a casa de Isabel" (cf. Lc 1,39-40)

(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. Será necessário 
também a Bíblia, uma imagem de Nossa Senhora, um aparelho toca CD, velas e 
flores. No momento do Evangelho seria muito bonito se duas mulheres ou jovens 
ou crianças pudessem encenar, com simplicidade, o encontro de Maria e Isabel 
narrado em Lucas 1,39-45).

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO – FAIXA 10 DO CD (canto n°. 10 no 
final do livrinho)

Pessoa da casa: Celebraremos a visita de Maria à sua prima Isabel. O Papa 
Francisco comentará que as duas primas, ao se encontrarem, alegraram-se, 
sorriram e se abraçaram. Quando encontramos um amigo, também 
fazemos festa e o abraçamos. 

Todos: O abraço é um gesto lindo. Deus também nos abraça (cf. Lc 15,20).
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- Para nos mantermos vivos precisamos de quatro abraços em cada dia; 
para ter boa saúde são necessários oito abraços diários e para sermos 
felizes necessitamos de doze abraços por dia. Então, vamos completar caso 
não tenhamos tido os doze de hoje (todos se abraçam até completar doze 
abraços...).

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

Leitor 1: Maria teve um papel essencial na história da salvação. Ela entendeu 
quanto era grande o plano de Deus para ela, por isso cantou: Todas as 
gerações me chamarão bem-aventurada! (Lc 1,48). Nós também dizemos a 
Maria:

Todos: Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres.

Leitor 2: Quando Maria chegou à casa de Isabel, a mãe de João Batista 
disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A 
Igreja, orientada pelo Espírito Santo, pegou essas palavras e as uniu com 
aquelas que o Anjo havia dito para Maria e formou uma oração bíblica. 
Rezemos juntos somente a primeira parte da oração:

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Leitor 3: E Isabel acrescentou: Como mereço que a Mãe do meu Senhor me 
venha visitar? (Lc 1,43).

Animador: Nesse versículo, no texto original da Bíblia, na língua grega, está 
escrito: Mãe do meu Senhor (μήτηρ τοῦ Kυρίου - pronuncia-se Mater tu 
Curiú). A palavra Senhor é um título divino atribuído a Jesus pela 
comunidade primitiva. Portanto, na Bíblia está escrito, neste versículo, que 
Maria é Mãe de Deus. Rezemos juntos:

Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai...

Animador: Para manifestar o amor que temos por Maria, a Mãe de Deus e 
nossa, vamos acolher a imagem de Nossa Senhora enquanto ouvimos uma 
música dedicada a ela (FAIXA 14 DO CD - A música pode ser repetida. Se o 
encontro for à noite, as luzes do ambiente podem ser apagadas, deixando somente 
uma vela acesa sobre a mesa. Algumas mulheres entram de outro ambiente 
trazendo a imagem de Nossa Senhora, acompanhada de velas acesas. Ao 
chegarem no centro da sala, uma delas aclama com alegria, por três vezes a sauda-
ção abaixo e depois entrega a imagem à dona da casa que a coloca sobre a mesa).

Mulher: Viva Nossa Senhora! Todos: Viva!!!

12
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CANTO: MARIA DE NAZARÉ (canto n°. 15 – não tem no CD)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Um antigo texto bíblico já falava de Maria. Recitemos o texto 
em dois grupos (Is 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.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA – FAIXA 8 DO CD (canto n°. 8)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Deus vai falar para nós. Ouçamos o Evangelho de Lucas 1,39-45. 
(Leitura ou encenação do Evangelho).

Leitor 2: Aos olhos do mundo o 
encontro entre as duas mães não era 
importante e não se tornou notícia.

Leitor 3: Aos olhos de Deus, porém, 
foi um acontecimento extraor-
dinário, acompanhado pelo céu em 
todos os detalhes. 

Animador: Ouçamos o Papa Francisco que nos fala da surpresa de 
6encontrar Deus no outro, na história e na Igreja  (FAIXA 17 DO CD).

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

6 Angelus Domini, Praça de São Pedro no Vaticano, 20 de dezembro de 2015. 
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CANTO: NAS TERRAS DO ORIENTE – FAIXA 6 DO CD (canto n°. 6)

DINÂMICA: A DONA DA CASA LEVA NOSSA SENHORA ÀS PESSOAS

Leitor 1: Há pouco a dona desta casa recebeu em suas mãos a imagem de 
Nossa Senhora, simbolizando a visita de Maria à sua família.

Leitor 2: Agora, enquanto escutamos uma música (FAIXA 14 DO CD - repetir 

essa música até o final da dinâmica), ela vai levar Maria até a casa de cada um 
de nós. Como fará isso? A dona da casa, segurando em suas mãos a imagem 
de Nossa Senhora, aproxima-se de cada pessoa presente, em silêncio. 

Animador: Acompanhemos em atitude de oração, ouvindo a música 
instrumental. (A dona da casa para por um breve instante diante de cada pessoa, 
inclusive das crianças). 

TESTEMUNHO – PARTIR APRESSADAMENTE PARA SERVIR E SALVAR VIDAS

Pedro e Salete são missionários leigos no país da Guiné Bissau. Eles 
contaram que, várias vezes, puderam salvar vidas. 

Um dia, enquanto almoçavam, Salete ouviu ao longe um choro 
desesperado de mulher. Ela deixou seu prato de lado e correu até a casa 
daquela mulher. Ao entrar, percebeu que a família era muçulmana. Viu uma 
criança agonizando nos braços de seu pai. Tentou se comunicar em 
português e crioulo, mas não teve sucesso. Fez, então, sinal para que aquele 
homem com a criança a acompanhasse. 

Ele, desesperado, veio correndo atrás dela com a criança nos braços. 
Imediatamente com o Pedro os levaram ao hospital. Durante o trajeto, 
Salete, no banco de trás do carro, pegou em seu colo a criança e a 
consagrou a Nossa Senhora. Chegando ao hospital, o diretor, que poucos 
dias antes havia recebido doações da missão católica, atendeu 
imediatamente a criança que Salete trazia em seus braços, solicitando 
que o pai aguardasse fora. Após ter reanimado a criança, o médico 
confidenciou à Salete que aquela menina teria morrido se não tivesse 
sido socorrida de imediato. Ao entregá-la a seu pai, os missionários 
puderam constatar a alegria e a gratidão daquela família. Salete nos 
escreveu: Toda vez que vejo aquela menina sinto uma explosão de alegria 
dentro de mim. 
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MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 3: Maria foi uma das primeiras missionárias da história. A sua vida foi 
cheia de serviço a Deus e aos irmãos. Voltando o nosso olhar para ela, 
digamos juntos: Mãe do Céu, interceda por nós.

- Para que Deus nos proteja da violência, dos perigos e das tentações.

- Para que Deus abençoe nossas famílias, sobretudo as que passam por 
dificuldades.

- Pelos nossos filhos, a fim de que tenham saúde e vivam felizes. 

(Intenções espontâneas).

Leitor 1: Vamos concluir consagrando-nos a Nossa Senhora: 

Ó Senhora minha, / ó minha Mãe, / eu me ofereço todo(a) a vós, / e em 
prova da minha devoção para convosco, / vos consagro neste dia / os meus 
olhos, / os meus ouvidos, / a minha boca, / o meu coração / e inteiramente 
todo o meu ser. / E porque assim sou vosso(a), / ó incomparável Mãe, / 
guardai-me e defendei-me / como filho e propriedade vossa. / Amém.

GESTO CONCRETO

Leitor 2: A exemplo de Maria, fazer uma visita a alguém da comunidade: 
pessoa sozinha, doente, que vive o luto... pessoas de asilo ou de outras 
instituições assistenciais. Ou, então, a nossos próprios familiares que há 
tempo não visitamos. Se não for possível fazer uma visita, ao menos 
façamos um telefonema. 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Vamos expressar nossa alegria, ao relembrar a anunciação do 
anjo a Nossa Senhora. A palavra Ave, dita pelo anjo a Maria, significa alegra-
te, Maria. Rezemos em dois grupos:

A: O anjo do Senhor anunciou a Maria. B: E ela concebeu do Espírito Santo.

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

A: Eis aqui a Serva do Senhor. B: Faça-se em mim segundo a tua Palavra.

Todos: Ave Maria, cheia de graça...

A: E o Verbo se fez carne. B: E habitou entre nós.

Todos: Ave Maria, cheia de graça...



 QUARTO ENCONTRO DA NOVENA

"Maria guardava tudo em seu coração" (cf. Lc 2,18)

(Material: escrever o nome de cada participante da Novena num pedaço de papel 
e colocar numa vasilha, para o momento do gesto concreto. Aparelho toca CD, 
Bíblia, velas e vaso de flores. Onde for possível que seja encenado, com 
simplicidade, o Evangelho de Lucas 2,15-19 por adolescentes e jovens ou outras 
pessoas que se disponibilizarem).

CANTO: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD (canto n°. 5 no final do 
livrinho)

Alguém da casa: Maria recebe um destaque todo especial no Natal, pois ela 
é Mãe de Jesus. O Evangelho nos recorda que ela guardava tudo em seu 
coração. Se Maria, pessoa humana, fazia isso, imaginem Deus! Ele guarda 
tudo o que fazemos de bem ao próximo! Então, sejam bem-vindos, pois a 
presença de vocês faz muito bem para a nossa família. 

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... 

Oremos. Infunde, Senhor, nós te pedimos, a tua graça em nossas almas, 
para que nós, que, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de 
Jesus Cristo, por sua paixão e morte sejamos conduzidos à glória da 
ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. 

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

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

(Atenção ao material para a dinâmica do próximo encontro. Sugerimos a 
encenação do Evangelho).

Qual parte deste encontro vocês mais gostaram? Enviem-nos filmagens, fotos, 
textos e também sugestões por WhatsApp (41)9955-9980.

16
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Leitor 1: Olhemos para a capa do livrinho. O que mais gostamos? Quais 
sentimentos brotam em nós ao ver essa imagem?  (Breve momento de partilha).

7

Leitor 2: Maria guardava tudo em seu coração. As mães, em geral, guardam 
e lembram muitas coisas de seus filhos, quando pequenos. Isso faz parte do 
amor. Também as mães adotivas envolvem seus filhos com muito amor e, 
às vezes, precisam guardar segredos por longos anos.

Leitor 3: Para a maioria das mães cairia bem aquela frase de Jesus aos seus 
discípulos, quando retornaram da primeira missão:

Todos: Alegrem-se, pois os seus nomes estão escritos no céu (Lc 10,20). 

Animador: Peçamos ao Menino Deus, nascido em Belém, que abençoe 
também a nós, missionários de hoje, rezando em dois grupos:

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai nossa Novena.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai as nossas mães.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai os nossos pais.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai os nossos avós.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai as nossas crianças.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai os nossos adolescentes e jovens.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai os nossos doentes e idosos.

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai a quem precisa de paz e amor. 

A: Menino Jesus, Salvador. B: Abençoai a cada um de nós.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: O Filho de Deus tem Mãe: ela se chama Maria. Esse nome continua 
tão significativo que, só no Brasil, quase doze milhões de pessoas se 
chamam Maria . 8

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

7
 Foi-nos sugerido para colocar uma figura da Sagrada Família na capa do livrinho. Pedimos 

desculpas, pois não conseguimos encontrar nenhuma imagem de Jesus, Maria e José juntos 
que fosse livre dos direitos autorais. Colocamos a imagem de São José na parte de trás da capa. 
8
 Pesquisa do IBGE disponível em <http://censo2010.ibge.gov.br/nomes>. O nome Maria é 

partilhado por 11.734.129 pessoas. Acesso: 23 mai 2016. 
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Lado A: Grita de alegria, filha de Sião! Canta, Israel!

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

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

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

Lado A: Não mais precisarás ter medo de desgraça.

Lado B: Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém:

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

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

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

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

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Deus vai falar. Acompanhemos 
com muita atenção e respeito o 
Evangelho de Lucas 2,15-19. (Leitura ou 
encenação do Evangelho).

CANTO: CRISTÃOS, VINDE TODOS – 
FAIXA 12 DO CD (canto n°. 12)

Leitor 2: A mensagem do Papa Francisco é sobre o que cada um de nós 
guarda em seu coração. Ele começa falando dos discípulos de Jesus que 
foram questionados por terem comido espigas de trigo num dia de sábado 
(cf. Lc 6,1-2) e explica: O que faz mal não é o que entra, mas o que sai de 
nosso interior (Mt 15,11).

Leitor 3: Maria, como ouvimos no Evangelho, alimentava seu interior com 
os mistérios de Deus. Ouçamos o Papa Francisco  (FAIXA 18 DO CD).

9

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

Animador: Na mensagem, o Papa falou do perdão. Uma pessoa de Minas 
Gerais escreveu sobre a Novena do ano passado: A parte que mais gostei foi 
na hora do abraço. Eu poderia ter abraçado minha mãe, minha irmã ou 

9  Homilia na Paróquia São Tomé Apóstolo em Roma, 16 de fevereiro de 2014. 



meus amigos, mas decidi abraçar uma pessoa com a qual eu não 
conversava há um ano. Foi Deus quem me tocou e me fez realizar aquele  
gesto!

DINÂMICA – SEU NOME ESTÁ ESCRITO NO CÉU, PORQUE...

Animador: Há poucos dias concluímos o Ano Santo da Misericórdia. Por ser 
misericórdia, Deus não guarda e nem fica lembrando os nossos pecados. O 
Cardeal Van Thuan dizia: Ele não só perdoa e perdoa a todos, mas esquece 
até mesmo que perdoou .

10

Leitor 1: No entanto, Deus não esquece o bem que fazemos. Jesus disse que 
nenhum copo de água doado ficará sem recompensa (cf. Mt 10,42).

Leitor 2: Então, um a um, vamos nos aproximar da mesa ao centro sobre a 
qual está a vasilha contendo nomes. A pessoa que se aproxima retira um 
nome, lê em silêncio, pensa um pouco e depois fala: Seu nome está escrito 
no céu, (fala o nome escrito no bilhete), porque... (fala um motivo - tempo).

Animador: Deus tem nosso nome guardado em seu coração. Agora, 
pedimos que todos recoloquem na vasilha os bilhetes com os nomes. 

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

TESTEMUNHO – NOSSA SENHORA NOS RETRIBUIU COM O SEU CARINHO

No segundo encontro da Novena, no momento de oração, era preciso uma 
criança para ficar segurando a imagem de Nossa Senhora, enquanto as 
pessoas formavam um círculo ao seu redor, simbolizando um abraço à Mãe 
de Jesus. Mas nesse dia só estava um menino de três anos. Então íamos 
substituir a criança por um jovem. Foi nesse momento que a mãe do menino 
o chamou para o centro da sala e pediu que ele segurasse a imagenzinha de 
Nossa Senhora. Ele foi e fez certinho. Durante todo o momento de oração 
sorria e a segurava sobre sua cabeça.

Assim que terminou a oração dissemos a ele que já podia deixar a imagem 
sobre a mesa e voltar para junto de sua mãe. Mas, de repente, ele começou a 
caminhar pela sala, parando diante de cada pessoa para que todos 
tocassem na pequena imagem que trazia em suas mãozinhas. Todos ficaram 
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10  VAN THUAN X.N.FRANÇOIS, Testemunhas da Esperança. Editora Cidade Nova, São Paulo, 
2002, p. 33. 
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muito surpresos e até comovidos. Queríamos dar um abraço em Nossa 
Senhora e ela, por meio de um pequeno filho seu, mostrou seu carinho a 
cada um de nós (Letícia Ramos de Toledo, de São Miguel Arcanjo - SP).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 3: A cada prece diremos: Senhor, faz-nos mensageiros da alegria. 

- Senhor, envia-nos como missionários e missionárias, assim como fizeste 
com os anjos, para anunciar a paz ao nosso redor.

- Senhor, obrigado pelas pessoas que colocaste em nossa comunidade. Elas 
são servidoras como Maria.

(Intenções espontâneas).

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

GESTO CONCRETO

Leitor 1: Hoje falamos de guardar lembranças bonitas no coração, como fez 
Maria. Muitas pessoas nos pediram para inserir o amigo secreto na 
Novena . Então, faremos o amigo secreto da oração usando os mesmos 11

nomes da vasilha. Cada um de nós vai rezar por uma pessoa, cujo nome está 
escrito no bilhete, até o próximo encontro. (Distribuir os nomes. No próximo 
encontro da Novena se fará a revelação). 

ORAÇÃO FINAL

Leitor 2: As mães abençoarão seus filhos. Faremos da seguinte forma: os 
filhos coloquem-se ao lado de sua mãe. Se houver algum filho cuja mãe 
esteja ausente, que ele se aproxime de uma das mulheres presentes (tempo 
para isso). 

Leitor 3: A mãe coloca as suas mãos sobre a cabeça de seus filhos. Se tiver 
mais de dois filhos, não se preocupe, pois será repetida, logo em seguida, a 
mesma oração (se não houver mães e filhos, as pessoas poderão dar a bênção 

umas para as outras). Pedimos que os filhos fechem os olhos e acompanhem 
em silêncio, enquanto as mães repetem a oração a seguir:

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

repetirem). Onde estiveres, Ele te guarde (tempo). Por onde andares, Ele te 

11  Não temos ideia de como pode ser o amigo secreto, pois não são as mesmas pessoas que 
participam dos encontros. Em todo caso, vocês saberão como fazer. 



 QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
"Os magos sentiram uma alegria muito grande" (Mt 2,10)

(Material: Bíblia e toca CD. Dez cartazes ou pedaços de papel numerados e com as 
seguintes palavras: 1. Fé / 2. Bíblia / 3. Missa e orações / 4. Confissão / 5. Hierar-
quia / 6. Nosso coração / 7. Próximo / 8. Pobres / 9. Comunidade / 10. Eucaristia. 
Enfim, sugerimos a encenação do Evangelho de Mateus 2,1-12, com simplicidade, 
por duas mulheres, jovens ou crianças).

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

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

Alguém da casa: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro entre 
nós e com Deus. Sintam-se acolhidos por nossa família e por Jesus Cristo 
que nos ama. Ele está presente no meio de nós. 

Todos: O amor fraterno nos faz experimentar a presença de Deus.

Leitor 1: No encontro passado, propusemos a dinâmica do amigo secreto. 
Cada um de nós recebeu o nome de uma pessoa por quem rezar até o dia de 
hoje. Agora vamos revelar somente o nome do nosso amigo (tempo. Se o 
grupo não fez o amigo secreto saltar essa parte).

21

guie (tempo). O que decidires, Ele te ilumine (tempo). Em todos os dias de tua 
vida, Ele te abençoe. Em nome do Pai e do Filho... (tempo). 

(Se houver mães com mais de dois filhos, o animador repete os passos realizados 
anteriormente. No caso de os filhos estarem ausentes, as mães poderão abençoá-
los quando os encontrar).

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

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1)

(Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro. Sugerimos a 
encenação do Evangelho dos reis magos).

Vocês fizeram alguma dinâmica que envolveu todas as pessoas? 

Enviem-nos sugestões por WhatsApp (41)9955-9980.
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Leitor 2: O psicólogo Ismael Vilela, de Belo Horizonte nos escreveu: 

Leitor 3: Partilho com vocês um pensamento que tem me acompanhado 
nesse tempo de preparação para o Natal: a insistência de Deus em ficar 
no meio de nós. É tão insistente que Ele inventou um jeito muito simples 
para estar conosco: se eu me encontro com o outro, qualquer outro, e 
desejo que Ele esteja entre mim e esse outro, Jesus se faz presente. Não 
importa a pessoa: pode ser um amigo ou um morador de rua; pode ser 
meu filho ou um cliente que atendo. A presença de Jesus é garantida! 
Assim, toda hora pode ser Natal. Que Deus nos dê a graça de fazermos 
acontecer muitos "natais". 

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

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

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: O profeta Isaías teve uma visão de como será Jerusalém nos 
últimos tempos (Is 2,2-5). Recitemos em dois grupos:

Lado A: Ao monte Sião acorrerão todas as nações dizendo:

Lado B: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó.

Lado A: Para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir 
seus preceitos.

Lado B: Porque de Sião provém a lei e, de Jerusalém, a Palavra do Senhor.

Lado A: Ele há de julgar as nações e censurar numerosos povos. 

Lado B: Esses povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças 
em foices.

Lado A: Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão 
combate.

Lado B: Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO – DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 14 – não tem no CD)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Acompanhemos o Evangelho de Mateus 2,1-12 (Leitura ou 
encenação do Evangelho).
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Leitor 2: Talvez durante a noite, antes 
de partir em viagem, algum dos 
magos tenha se perguntado se não 
era loucura o que estavam para fazer. 

Leitor 3: A viagem certamente foi 
cansativa, mas valeu a pena: só eles 
puderam ver os segredos divinos, isto 
é, Deus se faz pequeno. 

Todos: Eles inauguraram uma procissão que percorre toda a história. 
12

Animador: Ouçamos o Papa Francisco  (FAIXA 19 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 – ONDE JESUS VEM AO NOSSO ENCONTRO?

Leitor 1: Os magos encontraram Jesus em uma gruta. Sentiram uma grande 
alegria! E nós, onde o encontramos? Veremos agora.

Leitor 2: Vamos acolher as crianças que, uma por vez, trazem, os cartazes 
enquanto ouvimos uma música instrumental (FAIXA 13 DO CD. Repeti-la até o 
final da dinâmica. O animador lê as frases abaixo conforme vão entrando as crianças 
com os cartazes numerados. As crianças colocam os cartazes no chão, ao centro). 

1. Encontramos Jesus na fé recebida e vivida na Igreja (Documento de 
Aparecida , n°. 246).

2. Na Bíblia, Palavra de Deus é Ele quem fala para nós. 

3. Encontramos Cristo de modo admirável na missa (DAp n°. 250) e em 
nossas orações.

4. Um momento especial do encontro com Deus acontece no Sacramento 
da Reconciliação. Na confissão o pecador experimenta de maneira singular 
o encontro com Jesus Cristo (DAp n°. 254).

5. Jesus está na hierarquia da Igreja (papa, bispos, padres e diáconos). Ele 
disse aos seus discípulos: Quem vos ouve, a Mim ouve (Lc 10,16).

6. Deus se faz presente em nosso coração. O Apóstolo Paulo afirma: Não 
sabeis que sois templos de Deus e moradas do Espírito Santo? (1Cor 3,16).

12
 Angelus Domini, Praça de São Pedro no Vaticano, 14 de dezembro de 2014. 
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7. Jesus está no próximo: Tudo o que fizestes ao menor dos pequeninos foi a 
mim que o fizestes (Mt 25,40). 

8. Também o encontramos de modo especial nos pobres, aflitos e 
enfermos. 

9. Jesus está presente onde se vive o amor fraterno: Onde dois ou mais 
estão reunidos em meu nome, Eu estou aí no meio deles (Mt 18,20).

10. Jesus está na Eucaristia: Isto é o meu corpo, tomai e comei (1Cor 11,24).

Leitor 3: Jesus pode ser encontrado em todos esses lugares. O encontro 
com Jesus gera alegria. 

Todos: Dá-nos a graça de te encontrar, Senhor Jesus.

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

TESTEMUNHO – NOVENA NA CÂMARA DE VEREADORES E NA PREFEITURA 

Carla Maria Mazotine é Oficial da Câmara de Vereadores de Mogi Mirim, 
estado de São Paulo. Ela nos escreveu:

Há 11 anos fazemos a Novena de Natal, reunindo funcionários e assessores 
da Câmara dos Vereadores e da Prefeitura Municipal. Nestas duas casas 
são tomadas as decisões do município e o Menino Jesus nos reúne no Natal 
fazendo-nos sentir irmãos uns dos outros. Todos são convidados. 
Participam desde pessoas que fazem a faxina até advogados e doutores do 
Jurídico. Houve ocasião em que participaram até 70 pessoas. 

Iniciamos os encontros no primeiro horário do expediente, com a devida 
autorização do Prefeito e do Presidente da Câmara. A Novena acontece em 
nove dias úteis. Já tivemos conversões e pessoas que estavam distantes da 
Igreja retornaram. A alegria é grande!

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: A cada prece digamos: Vem, Menino Jesus, ao nosso encontro!

- Ajuda-nos, Senhor, a não passar a vida sem jamais te encontrar.

- Ajuda-nos, Senhor, a superar com amor as dificuldades vividas em família.

- Ajuda-nos, Senhor, a levarmos o teu amor, a tua presença aos irmãos. 

(Intenções espontâneas).
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Leitor 2: Vamos concluir rezando a oração de São Francisco em dois coros.

Animador: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz: 

- Onde houver ódio, que eu leve o amor. 

- Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 

- Onde houver discórdia, que eu leve a união. 

- Onde houver dúvida, que eu leve a fé. 

- Onde houver erro, que eu leve a verdade. 

- Onde houver desespero, que eu leve a esperança. 

- Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 

- Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

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

GESTO CONCRETO

Experimentemos convidar nossos colegas de trabalho para iniciar o dia 
celebrando a Novena de Natal. 

ORAÇÃO FINAL

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

Oremos. Senhor, ajuda-nos a ir ao teu encontro. Desejamos muito que tu 
estejas em nosso meio. Nós te pedimos: vem morar em nossa casa e 
aquecer com teu amor a nossa família; vem habitar em nossa comunidade 
e trazer paz para a nossa cidade. Pelo nosso sim, vem para estar conosco. 
Amém. Em nome do Pai e do Filho...

NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2) OU OUTRO À ESCOLHA

(Sugerimos a encenação do Evangelho, com simplicidade, no próximo 
encontro).

Há algum testemunho que vocês podem partilhar conosco? Enviem-nos por 
WhatsApp (41)9955-9980.
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SEXTO ENCONTRO DA NOVENA

"O pai e a mãe ficaram admirados com o que diziam do menino" (Lc 2,33)

(Material: Bíblia, velas, toca CD. Sugerimos a encenação do Evangelho de Lucas 
2,21-38, com simplicidade).

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO – FAIXA 10 DO CD (canto n°. 10 no 
final do livrinho)

Alguém da casa: Em Jerusalém havia muitas pessoas que se achavam 
importantes. Mas Deus escolheu se manifestar a dois velhinhos: Simeão e 
Ana. Foi Deus quem os elegeu para verem seu Filho. Só os escolheu porque 
tinham uma profunda amizade com Ele.

Todos: Nós também somos amigos de Deus e fomos chamados para vir aqui. 

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

Leitor 1: Deus se manifesta para nós toda vez que o amamos nas pessoas ao 
nosso redor.

Leitor 2: Uma saudação de Bom Dia, um sorriso verdadeiro, um olhar amigo 
dirigido ao próximo, um gesto de perdão são faíscas que acendem o amor 
de Deus.

Todos: Gestos assim iluminam até os dias mais escuros. 

Leitor 3: O Evangelho não descreve a celebração que aconteceu no interior 
do templo por ocasião da apresentação de Jesus. Sabemos que um ritual foi 
celebrado. No entanto, o que mais tocou Maria e José foi o encontro com os 
dois velhinhos. 

Todos: Eles manifestaram um carinho sincero a Jesus. 

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Já no Antigo Testamento se faz referência à jovem Maria e ao 
nascimento de Jesus. Em Isaías está escrito: Eis que uma virgem está 
grávida e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Emanuel (Is 7,14). 

Leitor 1: Na Bíblia o nome que uma pessoa recebe indica a missão que ela  
precisa realizar. Mais ainda quando é o próprio Deus quem dá o nome. O 
nome Emanuel significa Deus conosco. Portanto:
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Todos: A missão de Deus é estar em meio a nós.

Leitor 2: E o profeta Miquéias (5,1-3) também anuncia Maria e fala do 
nascimento de Jesus. Façamos a leitura desse texto em dois coros:

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

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

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

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

Lado A: Então, o resto de seus irmãos se 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.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA – FAIXA 8 DO CD (canto n°. 8)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ 

Leitor 1: No Evangelho é Deus quem 
fala. Acompanhemos o texto de 
Lucas 2,21-38. (Leitura ou encenação 
do Evangelho).

Leitor 2: José e Maria são surpre-
endidos pelo carinho de Deus 
manifestado a eles e ao Menino por 

13 
meio de Simeão e Ana. Ouçamos o Papa Francisco  (FAIXA 20 DO CD).

Leitor 3: Vamos partilhar o que cada um de nós entendeu e guardou no 
coração sobre a mensagem que acabamos de ouvir (tempo para partilha).

DINÂMICA – AVÓS CONSAGRAM SEUS NETOS E BISNETOS

Animador: José e Maria levam o Menino Jesus para apresentá-lo no 
templo e consagrá-lo a Deus. Simeão e Ana, impulsionados pelo Espírito 
Santo, o reconhecem como o Messias esperado. 

13 Angelus Domini, Praça de São Pedro no Vaticano, 28 de dezembro de 2014. 
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Leitor 1: Pediremos aos avós para consagrarem a Deus os seus netos e 
bisnetos. Neste momento, eles se aproximam de seus avós (tempo).

Leitor 2: Se os netos e bisnetos forem pequenos, pedimos aos avós para 
pegá-los no colo (tempo). Os avós que não tiverem nenhum de seus netos 
presentes, rezam por eles, em silêncio, colocando as duas mãos 
sobrepostas ao coração. Agora, os avós repetem a oração a seguir:

Animador: Menino Jesus (tempo para os avós repetirem). Tu que foste 
apresentado no templo de Jerusalém (tempo); Tu que foste acolhido nos 
braços de Simeão e elogiado por Ana (tempo): A ti consagramos os nossos 
netos e bisnetos (tempo). Menino Jesus, nós te pedimos a proteção para eles 
(tempo). Faz com que cresçam em sabedoria, idade e graça (tempo). E que 
sejam muito felizes (tempo). Amém. (Os avós beijam seus netos e bisnetos).

CANTO: CRISTÃOS, VINDE TODOS – FAIXA 12 DO CD (canto n°. 12)

TESTEMUNHO – BICICLETEIRO GENEROSO: É NATAL!

Fui fazer a manutenção numa cadeira de rodas que iria doar. Necessitava 
apenas de um pequeno remendo em um dos pneus. Perguntei o preço numa 
bicicletaria, mas o rapaz me respondeu com outra pergunta: Essa cadeira é 
para dar de presente a alguém? Respondi que sim. Vou doar para uma 
criança de quatro anos que tem paralisia cerebral.

Quando eu falei isso, ele ficou em silêncio. Pegou a cadeira de rodas, levou-a 
para dentro do estabelecimento e colocou dois pneus novos, duas câmaras, 
regulou o suporte para os pés e lubrificou o eixo. Resumindo: deixou-a 
praticamente nova. Depois pegou a cadeira e colocou no meu carro. 
Perguntei o preço do conserto, mas ele me olhou e disse: Esse foi o serviço 
mais bem pago (Toni Ramille).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Deus quis se servir de pessoas para vir ao mundo. Que Ele 
encontre entre nós muitos José e Maria, Simeão e Ana. Após cada prece 
digamos: Senhor Jesus, abençoa-nos.

- Jesus, a ti confiamos nossos familiares. Não permitas que nenhum se perca. 

- Jesus, olha por todas as crianças e, sobretudo por aquelas que têm seus 
pais ausentes e nem sentem o carinho dos avós.
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- Jesus, nestes tempos de mudanças, ajuda-nos, avós, pais e netos, a 
entender como ser família unida no amor. 

(Intenções espontâneas).

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

GESTO CONCRETO

Leitor 3: O próximo encontro será sobre a humildade de Deus. Até lá 
preparemo-nos recitando no decorrer do dia a pequena oração: Jesus, 
manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. 

ORAÇÃO FINAL

Leitor 1: 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. (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 sustente (tempo), te abençoe e te faça feliz (tempo). Em nome do 
Pai e do Filho... 

Leitor 2: 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 3: Agora, rezemos pelo nosso animador: Ave Maria... 

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA – FAIXA 7 DO CD (canto n°. 7) OU 
OUTRO À ESCOLHA

(Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro. Convidar os 
homens para encenar o Evangelho dos pastores de Belém, com 

simplicidade).

Gostaríamos de saber como está sendo a participação das pessoas no grupo. 
Escrevam para nós no WhatsApp (41)9955-9980.



SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA
"Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas" (Lc 2,12)

(Material: Bíblia, flores e um toca CD. Montar o presépio. Um jovem vestido de 
anjo e, se possível, alguns homens encenam o Evangelho de Lucas 2,8-14). 

CANTO: HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD (canto n°. 5 no final do 
livrinho)

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

Animador: Irmãos, Deus está 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°. 14 – não tem no CD)

Leitor 1: Dirce Demétrio, de Campina Grande do Sul (PR), trabalha como 
doméstica. Ela queria que Jesus nascesse também no seu ambiente de 
trabalho. Então, convidou a patroa e sua filha para celebrarem juntas a 
Novena. Elas aceitaram. Também o esposo da sua patroa participou de 
alguns encontros. Ela disse que sempre se emocionavam ao ouvir as 
mensagens do CD. 

Dirce teve uma alegria muito grande no ano passado ao perceber que a 
patroa, além da Novena que celebravam juntas, tornou-se animadora de 
um novo grupo, bem maior, envolvendo seus parentes. 

Todos: A alegria, o amor e a luz do Natal são contagiantes.

Leitor 2: Damos as boas-vindas aos homens presentes neste encontro. 
Damos um abraço fraterno em cada um para dizer: Vocês são importantes 
para nós (abraços).

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 3: A presença de Deus faz tudo mudar. O profeta Isaías antevê esse 
momento e descreve com imagens muito simples a paz que Deus 
construirá. Recitemos o texto em dois coros (Is 11,6-10).

Lado A: Naqueles dias o lobo e o cordeiro viverão juntos.

Lado B: E o leopardo se deitará ao lado do cabrito.

30



Lado A: O bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma criança 
poderá tocá-los.

Lado B: A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas.

Lado A: O menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente.

Lado B: Não haverá danos nem mortes por toda a minha santa montanha.

Lado A: A terra estará repleta do saber do Senhor, como as águas cobrem 
o mar.

Lado B: Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos.

Lado A: As nações irão buscá-la.

Lado B: E será gloriosa a sua morada.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2)

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos com 
atenção o Evangelho de Lucas 2,8-14. 
(Leitura ou encenação do Evangelho).

Leitor 1: Se fosse pedido a nós para 
organizar o nascimento de Deus no 
mundo, o que será que faríamos? 

Leitor 2: Se para uma olimpíada construímos ginásios, pistas e aloja-
mentos, o que faríamos para o Filho de Deus?

Leitor 3: Pois bem, Deus é simples e agiu diferente. Ouçamos o Papa 
14Francisco falar sobre a humildade de Deus  (FAIXA 21 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: NATAL É VIDA QUE NASCE – FAIXA 4 DO CD (canto n°. 4)

DINÂMICA – PEGAR NAS MÃOS E BEIJAR A IMAGEM DO MENINO JESUS

Animador: O Evangelho nos relatou que o sinal divino é a pobreza de Deus: 
um Menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. O Papa, em sua 
mensagem, orienta-nos para meditar sobre a humildade de Deus. 

31

14  Audiência Geral, Praça de São Pedro no Vaticano, 30 de dezembro de 2015. 



32

Leitor 1: Faremos do seguinte modo: enquanto ouvimos uma música 
instrumental (FAIXA 13 DO CD - Volume baixo. Essa faixa pode ser repetida várias 

vezes até o final da dinâmica), o animador vai se aproximar do presépio, pegar 
a imagem do Menino Jesus, beijá-la e dizer: Menino Jesus, quero ser 
simples e humilde igual a você. 

Leitor 2: Em seguida, escolherá um dos presentes a quem entregará a 
imagem dizendo por que escolhe entregar para aquela pessoa. Pode dizer, 
por exemplo: Entrego a você (diz o nome da pessoa...), pois sua vida é um 
exemplo de humildade. Ou: Entrego a você (diz o nome da pessoa...), pois 
você tem sido uma pessoa bondosa... (Atenção para que nenhuma das pessoas 
seja deixada de fora, nem mesmo as crianças). 

MOMENTO DE ORAÇÃO

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

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

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

- Sobre nosso trabalho. Vem, Senhor Jesus...

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

(Intenções espontâneas).

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

TESTEMUNHO – AS LÁGRIMAS LAVARAM MEUS OLHOS E MEU CORAÇÃO

Tenho 37 anos e sou casada há 20. Tenho marido e três filhos maravilhosos. 
Sou feliz com a família que Deus me deu de presente. Em nosso grupo sou 
animadora. Os encontros da Novena começaram lindos: dedicados à 
Maria, às mães... mas no terceiro dia, eu fiquei indiferente. Sem ter muito o 
que falar, fui bem seca. O encontro era dedicado a São José e aos homens 
que são pais. 

Sou fruto de um relacionamento complicado. Minha mãe descobriu que 
meu pai tinha outra mulher e vários filhos. Nós ficamos sozinhas: a mãe e 
três meninas. Morávamos numa favela e sofremos muito. Cresci, superei 
dificuldades, casei, mas guardei muitas mágoas. Um dia, meu pai até me 
procurou, mas não consegui perdoá-lo. 

Naquele terceiro encontro da Novena, fui cortando algumas partes do 
livrinho; queria que acabasse logo. Pedi a todos, principalmente às 
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crianças, que colocassem os seus pais em intenção a São José para que os 
protegesse. Mas eu não consegui fazer isso, apenas silenciei. Terminamos o 
encontro. 

Ao chegar em casa ouvi o telefone tocar e corri para atender. Era ele. 
Perguntou se eu, o marido e as crianças estávamos bem. Respondi que sim. 
No final, ele me disse: Minha filha, Deus te abençoe. Eu te amo. Em seguida, 
desligou. No momento, não tive reação, pois ainda não tinha me dado 
conta do que havia acontecido.

As suas palavras me incomodaram e antes de ir dormir fiquei parada, 
olhando para o presépio. Senti Deus tocar em mim e me dei conta que Ele 
me perdoa sempre. Chorei. Percebi que eu não tinha perdoado de coração. 
Agora, um ano depois, está sendo maravilhoso o relacionamento pai/filha 
que tenho com ele. Antes eu não conseguia chamá-lo de pai (Selma Alves 
Pessoa, de Cotia – SP). 

GESTO CONCRETO

Leitor 3: Ouvimos um testemunho sobre perdão e reconciliação. Será que 
alguém está esperando o meu perdão? Há alguém que eu preciso perdoar? 
Se houver, aproveite a ocasião do Natal para procurar essa pessoa e 
perdoá-la. O seu Natal será, com certeza, diferente.

BÊNÇÃO FINAL

Animador: Deus é humilde. Hoje pediremos que as crianças abençoem os 
adultos. Faremos do seguinte modo: as crianças irão ao centro da sala 
(tempo para isso). Em seguida, os adultos se aproximam das crianças e, 
quem puder, se ajoelha (tempo). As crianças colocam suas mãozinhas 
sobre a cabeça da pessoa à sua frente e repetem a oração a seguir 
(atenção: se houver mais crianças que adultos, mais de uma criança põe as mãos 
sobre um mesmo adulto. Se houver mais adultos que crianças, repete-se a 
oração):

Animador: Menino Jesus, obrigado por essa pessoa (tempo para as crianças 

repetirem). Hoje quero pedir que tu cuides dela (tempo). Dá a ela muita 
saúde e paz (tempo), uma vida bastante longa (tempo) e muita alegria no 
coração (tempo). Amém.

Leitor 1: Continuando como estávamos, agora os adultos abençoam as 
crianças. 
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Animador: Jesus, tu sempre gostaste de abençoar os pequeninos (tempo 

para os adultos repetirem), hoje, te pedimos (tempo) que tu protejas essa 
criança (tempo) e que o Anjo da Guarda a ilumine (tempo) em todos os dias 
de sua vida (tempo). Em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1) OU OUTRO À ESCOLHA

(Para o próximo encontro pede-se que duas crianças se vistam de José e Maria 
e outras de anjos). Qual é a parte dos encontros da Novena que vocês mais 

gostam? Escrevam-nos. WhatsApp (41)9955-9980.

 OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
"Não havia lugar para eles na hospedaria" (Lc 2,7)

(Material: Bíblia, flores, toca CD e vela. Preparar um casal para trazer as imagens 
de Maria e José, logo no início; preparar as crianças para entrarem vestidas de 
Maria e José e de anjos antes da proclamação do Evangelho). 

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... 

Alguém da casa: Vocês já tiveram a experiência de chegar num lugar 
precisando da acolhida das pessoas e não a obter? E quando se está num 
lugar distante e em todos os hotéis se recebe a mesma resposta: Os quartos 
estão todos lotados! E ainda mais quando se trata de uma mulher grávida, 
prestes a dar à luz que recebe tais informações? Diante disso, quero dizer a 
todos vocês que nós aqui de casa acolhemos a Sagrada Família (tempo para o 
casal entrar trazendo as imagens de José e Maria, que são colocadas sobre a mesa, 
ao centro). 

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA – FAIXA 7 DO CD (canto n°. 7)

Leitor 1: Enquanto ouvimos uma música (colocar em volume agradável a 

FAIXA 14 DO CD), acompanhemos a oração a São José e a Nossa Senhora.

Homem: São José, tu foste um pai para Jesus e um grande companheiro para 

Maria. A tua proteção salvou o Menino Jesus. Maria, a teu lado, estava segura. 

Todos: Obrigado, São José, por tua vida feita doação.
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Homem: São José, pai adotivo de Jesus. Todos: Intercede por nós. 

São José, presença amorosa junto a Maria. Intercede por nós. 

São José, exemplo para nós homens. Intercede por nós. 

Mulher: Maria, desde pequena, tu foste agradável aos olhos de Deus. Ele te 
convidou para a mais alta missão realizada em todos os tempos por um ser 
humano: ser Mãe de seu Filho. 

Todos: Tu aceitaste, Maria. Tu foste corajosa. 

Mulher: Maria, jovem de Nazaré, tu que resplendes a luz divina. Intercede 
por nós.

Maria, que amaste a Jesus como ninguém . Intercede por nós.

Maria, modelo para nós mulheres. Intercede por nós. (Desligar a música).

CANTO: Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor (2x). Tudo 
seria bem melhor, se o Natal não fosse um dia e se as mães fossem Maria e 
se os pais fossem José e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou 
pensando em Deus. Estou pensando no amor (2x).

Leitor 2: Nós podemos ser presença de Maria, de José e do Menino Jesus: o 
amor torna isso possível. 

Leitor 3: Maria Aparecida, de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, 
escreveu: Estive muito doente e o grupo veio fazer o encontro da Novena em 
minha casa. Senti que foi Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus que me 
visitaram. Fiquei muito feliz e até me emocionei pelo carinho das pessoas. 

Todos: Obrigado, Senhor, pela Novena missionária.

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Na noite de Natal brilha uma grande luz. Recitemos em dois 
grupos o texto profético (cf. Is 9,1-5):

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: Alegres como se repartissem conquistas de guerra.

Lado B: Pois para nós nasceu um menino, um filho nos foi dado.
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Lado A: O poder de governar está sobre seu ombro.

Lado B: Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acolhamos as crianças 
vestidas de Maria e José que 
trazem o Menino Jesus (entram as 
crianças vestidas de Maria e José 
trazendo a imagem do Menino Jesus. 
Uma ou mais crianças vestidas de anjo 
trazem uma ou mais velas acesas. Se 
houver um bebê, pode representar o 
Menino Jesus).

Leitor 1: Acompanhemos a leitura do Evangelho de Lucas 2,1-7 (alguém lê).

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

Leitor 2: Agora, as crianças que estão vestidas de Maria e José colocam o 
Menino Jesus na manjedoura (tempo).

Leitor 3: Mantenhamos as luzes do ambiente apagadas e somente uma 
vela acesa segurada por um anjo ao lado do Menino Jesus, enquanto 
ouvimos a mensagem do Papa Francisco  (FAIXA 22 DO CD – Quando terminar 

15

a mensagem do Papa, todos permanecem em silêncio enquanto escutam a música 
instrumental FAIXA 13 DO CD).

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

DINÂMICA – GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS

Leitor 1: Hoje repetiremos as palavras dos anjos: Glória a Deus nas alturas. 

Leitor 2: Lembraremos acontecimentos felizes, que podem ser bem 
simples, pelo quais louvaremos a Deus. Por exemplo, alguém diz: Pela 
alegria das crianças aqui presentes. E nós todos responderemos: Glória a 
Deus nas alturas (tempo). 

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

15  Homilia na Basílica de São Pedro no Vaticano, 24 de dezembro de 2015. 
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TESTEMUNHO – UMA IGREJA DIFERENTE

O nosso grupo decidiu celebrar um encontro da Novena em um bar. Mas 
nesse dia não vieram os homens que costumam frequentar aquele 
ambiente. Quando estávamos para começar, chegou um senhor. Ele não 
sabia o que estava acontecendo e pediu um copo de cachaça, 
permanecendo do lado de fora. Nós o convidamos para entrar e rezar 
conosco. Ele resistiu por um pouco, mas em seguida entrou. Participou 
conosco. No início seus olhos brilhavam, depois, deles caíram lágrimas. 
Terminamos o encontro, despedimo-nos e fomos embora. Ele ficou. Pediu 
para a dona do bar agradecer a todos em seu nome, pois nunca havia 
recebido abraços de ninguém em sua vida. Por iniciativa própria 
prometeu parar de beber. 

No outro dia, no mesmo horário, ele voltou ao bar. Mas nós não estávamos 
lá. Ele pediu um refrigerante. Bebeu. Alguns minutos depois teve um infarto 
fulminante. Quando nos contaram o acontecido, ficamos sem palavras. 

Para nós, aquele encontro ficará marcado para sempre. Deus quis, por meio 
de nós, abraçá-lo e prepará-lo para o céu. Com aquela decisão ele mudou 
de vida e se preparou para o grande encontro com Deus (Lucimara Santos e 
Ângela Machado, de Imbaú – PR). 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 3: Continuando em clima de oração, a cada prece digamos: Vem nos 
salvar, Senhor Jesus.

- Existem pessoas que passam fome, às vezes, bem perto de nós. Para que 
nós aprendamos a partilhar os alimentos.

- A droga está escravizando muitos jovens. Para que não fechemos o nosso 
coração a esses nossos irmãos que gritam pela vida.

- Existem mães que sentem a tentação do aborto. Que nossa comunidade 
as ajude a valorizar a vida como um dom recebido de Deus.

- Pelos desempregados, pelos agricultores e pelos autônomos que se 
encontram em dificuldades, para que sejam amparados e jamais desanimem.

(Intenções espontâneas).

Leitor 1: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...
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GESTO CONCRETO

Leitor 2: O gesto concreto do próximo encontro, que poderá ser na igreja, é 
o seguinte: cada família levará um quilo de alimento não perecível para 
doar aos pobres (caso não haja pobres na comunidade, os alimentos podem ser 
levados até a igreja matriz, que os encaminhará para famílias necessitadas).

BÊNÇÃO FINAL

Animador: Bendito sejas, Senhor, por esta casa e pelas pessoas que nela 
residem. Que a tua presença seja constante e ajude a superar todos os 
obstáculos desta família; que a tua presença gere muita paz e alegria. 
Abençoa-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

ENCENAÇÃO DO NATAL 

Maria Enis Nogueira, de São Paulo, escreveu sobre a Novena do ano 
passado: Meu filho Samuel, de nove anos, chegou até mim e disse: Mãe, no 
quinto encontro está pedindo para fazer as crianças entrarem vestidas de 
José e Maria. Eu olhei para ele e respondi, de imediato: Não vai ser possível, 
pois toda vez que falo para você participar, você não quer. E ele me 
surpreendeu: Mãe, faça a roupa que eu vou me vestir de São José. E para se 
vestir de Maria, a senhora pode convidar a Mariana. 

Mariana é a filha de uma amiga minha. Convidei, então, as crianças. Elas 
me ajudaram a conduzir a Novena, que foi a mais linda de todas.

Diante desse testemunho queremos convidar as crianças, os adolescentes, 
os jovens e até os adultos a encenarem, com simplicidade, o nascimento de 
Jesus no próximo encontro da Novena. (Nas páginas seguintes dispomos de 
um texto base que poderá ser adaptado para a encenação do grupo).

CANTO: NOITE FELIZ – FAIXA 1 DO CD (canto n°. 1)

(Atenção ao material para o próximo encontro).

Vocês têm ideias criativas referentes a Novena de Natal para nos enviar? 
Enviem-nos por WhatsApp (41)9955-9980.

A Campanha para a Evangelização acontece no 3º Domingo do 
Advento: colabore!
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TEXTO PARA A ENCENAÇÃO DO ÚLTIMO ENCONTRO DA NOVENA  
16

Narrador: Nesta apresentação vamos meditar sobre a importância da família: 
o pai, a mãe, os filhos, avós e tios. Muitas famílias não estão sendo valorizadas; 
outras estão sendo destruídas por falta de amor, brigas e até traições.

Conhecemos famílias que se preocupam bastante com as festas e os presentes 
do fim de ano, mas esquecem do verdadeiro sentido do Natal e do grande 
aniversariante que está pronto para renascer em cada um de nós: Jesus Cristo.

Celebrar o Natal é celebrar a alegria na união da família, sem nos esquecermos 
da presença viva de Deus que atende nossas orações. E hoje, em especial, 
voltaremos o nosso olhar para uma outra família que mesmo diante das 
dificuldades e provações, jamais perdeu a fé, o amor e a confiança em Deus.

A Bíblia nos fala que foi de um casal pobre, humilde e temente a Deus que 
nasceu Jesus, o Salvador. 

Eis que naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um 
homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era 
Maria. Eis que Maria encontrava-se em oração e o Anjo do Senhor entrou onde 
ela estava e disse:

Anjo: Alegra-te cheia da graça, o Senhor está contigo!

Narrador: Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual 
seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe:

Anjo: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis 
que conceberás e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será 
grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu 
reino não terá fim.

Maria: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?

Anjo: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. 
Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também 
Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês 

daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. 

Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra!

16  Sugerimos este texto que foi encenado na comunidade Cerro do Canhadão – Irati (PR), em 
2015.  
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Narrador: E o anjo retirou-se. Eis que José era homem justo e honesto, mas ao 
saber do ocorrido resolveu abandonar Maria em segredo.

José: Maria, como você pode fazer isso comigo, me trair as vésperas do nosso 
casamento? Se fosse outra pessoa eu até entenderia, mas você não, Maria. Por 
quê meu Deus, por quê?

Narrador: Mas naquela mesma noite, enquanto José dormia, eis que Anjo do 
Senhor lhe apareceu em sonho e disse:

Anjo: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, 
pois o que foi concebido nela é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, 
a quem darás o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo de seus pecados.

Narrador: Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e 
recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Aconteceu que, naqueles dias, César 
Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. 
Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. Por ser da família e 
descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade 
de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, 
que estava grávida. (Tempo para recenseamento).

Narrador: Estando em Belém, na Judéia, José e Maria foram a procura de um 
lugar para passar a noite. Maria já sentia as dores do parto e chegava a hora de 
dar à luz ao Menino Jesus.

José: Boa noite, senhor. Por favor, minha esposa está para dar à luz, o senhor 
tem hospedagem para dois?

Hospedeiro 1: Não, não temos lugar para mais ninguém.

Narrador: E continuaram a caminhada em busca de hospedaria.

José: Boa noite. Por favor senhora precisamos de uma vaga, minha esposa vai 
dar à luz e não temos para onde ir.

Hospedeiro 2: Sinto muito, estamos lotados. Por causa do recenseamento a 
cidade está cheia. Mas, se vocês não se importarem podem ficar no estábulo.

José: Obrigado, nós aceitamos.

Narrador: Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. 
Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na 
manjedoura. Eis que nesse instante, uma legião de anjos do Senhor desceu 
dos céus, cantando louvores a Deus dizendo:
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Anjos: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados.

Narrador: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei 
Herodes, eis que magos vieram do oriente para Jerusalém a sua procura. Ao 
chegarem perguntaram a Herodes onde estava o Messias, que acabara de 
nascer? Herodes ficou perturbado, pois ele era o rei dos judeus. Herodes 
então falou aos magos:

Herodes: Ide e procurai, quando encontrarem avisem-me para que eu 
também possa adorá-lo.

Narrador: Tendo eles ouvido as palavras de Herodes, partiram para Belém. E 
eis que a estrela que os magos tinham visto no oriente ia à frente deles até 
chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. Ao verem novamente a 
estrela sentiram uma profunda alegria. Entrando, acharam o menino com 
Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus 
tesouros, ofereceram-lhe como presente:

Rei 1: Ouro em homenagem ao maior rei.

Rei 2: Incenso, perfume oferecido ao Filho de Deus.

Rei 3: Mirra, a erva mais preciosa em previsão da sua morte na cruz.

Narrador: Mais tarde, os reis magos foram avisados em sonho para que 
retornassem às suas casas por outro caminho. E assim fizeram.

Hoje Jesus quer nascer na sua casa, na sua família, no seu coração. Hoje Jesus 
quer de nós muito amor, paz, união, perdão e generosidade. Abra o seu 
coração e permita que o Jesus recém-nascido entre e permaneça dentro de 
você, da sua casa e da sua família. 

O verdadeiro sentido do Natal está em cada um de nós. É quando deixamos de 
lado os nossos problemas, as nossas angústias e nos unimos numa só voz para 
celebrar o nascimento de Cristo Jesus, o Salvador do Mundo.

Eis a nossa missão, fazer com que o sonho de Deus se espalhe sobre todas as 
pessoas e que esse espírito de amor permita que o Natal aconteça todos os 
dias em nosso coração.

Este texto é apenas uma sugestão para a encenação, que pode ser 
diminuído ou aumentado conforme os membros do grupo desejarem. 

O importante é que sejam envolvidas as crianças, os adolescentes e os jovens.  
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NONO ENCONTRO DA NOVENA
"Encontrareis um recém-nascido deitado numa manjedoura" (cf. Lc 2,12)

(Material: Bíblia, velas, toca CD, pétalas de flores. Preparar pessoas que entram 
trazendo as imagens do presépio, no início da celebração. Sugerimos que este 
encontro seja realizado na igreja, reunindo toda a comunidade, ou nos grupos, 
reunindo vários grupos. Realize-se, na medida do possível, com simplicidade, a 
encenação do nascimento de Jesus do Evangelho de Lucas 2,8-20 com as crianças, 
adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Preparar um cesto para receber as 
doações de alimentos para os necessitados).  

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

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

Leitor 1: Acolhamos os personagens do presépio, deixando as imagens de 
Maria e José por último. (Quando, no final, forem entrando as imagens de Maria 

e José, as crianças podem jogar pétalas de flores. Todas as pessoas que trouxeram 
imagens do presépio ficam em pé, ao centro, segurando as imagens até o 
momento em que será indicado para colocarem as imagens no presépio).

Leitor 2: Deus, nosso Pai, tu nos reuniste e aqui estamos todos juntos para 
celebrar o nascimento de teu Filho.

Todos: Tu sempre pensas em todos. Tu sempre amas a todos.

Mulher: Nós te louvamos por todas as coisas bonitas que existem no 
mundo e também pela alegria que tu dás a todos nós.

Todos: Nós te louvamos com alegria.

Homem: Nós te louvamos pela luz do dia e por tua Palavra que aquece 
nosso coração e ilumina os nossos pensamentos.

Todos: Nós te louvamos com alegria.

Jovem: Nós te louvamos pela terra onde moram todas as pessoas. Ela é 
nossa Casa Comum.

Todos: Nós te louvamos com alegria.

Adolescente: Obrigado, ó Pai do Céu, pela vida de todos nós.

Todos: Nós te louvamos com alegria.
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Criança: Sim, ó Pai, tu és muito bom: tu amas a todos nós e fazes por nós 
coisas maravilhosas.

Todos: Nós te louvamos com alegria. (Acender as luzes do ambiente).

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

(As pessoas colocam os personagens do presépio no lugar preparado previamente).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Nesta noite santa, vamos 
acompanhar a encenação (ou leitura) do 
texto de Lucas 2,8-20 que fala do 
nascimento de Jesus. Tenhamos 
presente que esta história é a mais 
sagrada de toda a humanidade e de 
todos os tempos (tempo para leitura ou encenação).

Leitor 2: Jesus é Deus. Vindo ao mundo, Ele se fez pessoa humana. Ele é 
verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.

Todos: Ele é Deus e está entre nós. 

CANTO: CRISTÃOS, VINDE TODOS – FAIXA 12 DO CD (canto n°. 12)

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO

Animador: Em cada encontro da Novena ouvimos o Papa Francisco, 
representante de Cristo na terra. Hoje também teremos três breves 
mensagens suas. Ele falou de forma espontânea num encontro nacional da 
Renovação Carismática Católica, na Itália . A locução foi feita pelo Cardeal 

17

João Braz de Aviz, brasileiro, que mora e trabalha no Vaticano e é amigo do 
Papa Francisco.

Leitor 1: Os jovens precisam apostar a vida em algo grande. Pedimos aos 
jovens que se reúnam, ao centro, para juntos ouvirmos uma breve 
mensagem do Papa a eles – FAIXA 23 DO CD (os jovens voltam ao seu lugar).

Leitor 2: É bom viver em família: dialogar, perdoar-se e crescer juntos na fé. 
Pedimos aos casais presentes que se reúnam, ao centro, para ouvir o que 
Papa fala às famílias – FAIXA 24 DO CD (os casais voltam ao seu lugar).

17  Papa Francisco no 37°. Encontro Nacional da Renovação Carismática Católica da Itália – 
Estádio Olímpico de Roma, 1º de junho de 2014.   
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Leitor 3: As pessoas doentes e portadoras de deficiência, em geral, têm 
grande amor por Deus. Pedimos que pessoas assim, aqui presentes, 
reúnam-se, ao centro, para ouvir o que Papa fala a elas – FAIXA 25 DO CD 
(as pessoas voltam ao seu lugar). 

Animador: Concluamos este momento com uma oração, todos juntos.

Todos: Obrigado Senhor Jesus / pois no presépio vimos / a tua 
simplicidade e o teu amor. / Tu és grande / e te fizeste pequeno; / infinito 
e te fizeste igual a nós; / Santo e te abaixaste para nos salvar. / Não 
permitas que nos distanciemos de ti / mesmo nos momentos difíceis da 
vida, / pois sabemos que tu sempre estás conosco. / Amém. 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada pedido digamos: Obrigado, Senhor!

- Pelas famílias que acolheram a Novena em suas casas.

- Pelos avós que nos presenteiam com a sua sabedoria.

- Pelos pais que são um exemplo de carinho e dedicação.

- Pelas mães, presença de Nossa Senhora em nossas casas.

- Pelos jovens e o seu entusiasmo em amar e servir a Deus.

- Pelas crianças que manifestam a ternura de Deus.

- Pela saúde das pessoas de nossa comunidade.

- Pelo bom relacionamento com os nossos vizinhos.

(Intenções espontâneas).

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

TESTEMUNHO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA NOVENA

Animador: No decorrer dos encontros escutamos testemunhos muito 
bonitos. Hoje, ouviremos testemunhos de pessoas que participaram 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).

CANTO: NATAL É CONVERSÃO – FAIXA 2 DO CD (canto n°. 2)
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ORAÇÃO FINAL 

(Ver se há um ou mais vocacionados/as na comunidade para fazer essa oração).

Vocacionado: Ó Deus de amor e ternura: acolhe a fé de teus filhos que se 
prepararam para o nascimento de Jesus. Fica conosco, Senhor, pois a tua 
presença aquece o nosso coração e nos faz exultar de alegria. Amém. E a 
todos nós, o Senhor abençoe e proteja. Amém. Em nome do Pai e do Filho...

Animador: Quem trouxe sua doação para os necessitados pode depositar 
no cesto. 

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? 
WhatsApp (41)9955-9980.

CANTOS

As partituras e as cifras dos cantos podem ser baixados do site www.cnbbs2.org.br 

1 – NOITE FELIZ (Franz Gruber) – FAIXA 1 DO CD

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

2 – NATAL É CONVERSÃO (José Acácio Santana) – FAIXA 2 DO CD

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

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

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

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

4 – NATAL É VIDA QUE NASCE (José Acácio Santana) – FAIXA 4 DO CD

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

5 – HOJE A NOITE É BELA – FAIXA 5 DO CD

1.  Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz da vela, felizes a cantar. Ao soar o 
sino, sino pequenino, vai o Deus Menino nos abençoar.
Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem. 
Paz na terra pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus Menino este nosso lar.
2.  Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Já deu 
meia noite, já chegou Natal, já tocou o sino lá na Catedral. 
3.  É Natal, é Natal, noite divinal. Batem os sinos em festa lá na Catedral. Bate o sino 
pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem.

6 – NAS TERRAS DO ORIENTE (Pe. José Weber) – FAIXA 6 DO CD

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

7 – NOITE LINDA, NOITE BELA – FAIXA 7 DO CD

1.  Noite linda, noite bela, noite tão cheia de luz! Toda a terra canta um hino com a 
chegada de Jesus!
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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 (Pe. Reginaldo Veloso) – FAIXA 8 DO 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.
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.
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12 – CRISTÃOS, VINDE TODOS (Melodia inglesa do século XVII) – FAIXA 12 DO 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 – 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.

15 – 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.

Além do livrinho da Novena de Natal (Volume 1), temos o da
Quaresma e Via Sacra (Volume 2) e também o do

Tempo Comum (Volume 3). 


