
ELE É A LUZ

A Novena de Natal deste ano, além dos maravilhosos áudios do Papa Francisco 
que, desta vez, são mais breves, traz novidades: teremos em cada encontro 
uma história, uma narrativa simples e bonita para nos ajudar a acolher o sentido 
profundo do Natal. Queremos com essas histórias envolver principalmente as 
crianças, os adolescentes e os jovens. Eles vão vibrar de alegria!

No decorrer dos encontros meditaremos sobre o Menino Jesus, a luz do 
mundo e maior presente que a história da humanidade registrou. A promessa 
de Deus se cumpre nele. Ele é a luz que brilha para todos que vivem nas trevas. 

Ele é a luz. Escolhemos esse tema porque vivemos um momento histórico de 
escuridão. É como se uma poluição, igual àquela que se acumula sobre as 
grandes cidades, tivesse nos envolvido numa densa sombra, poluída, que nos 
induz ao medo e à tristeza. Muitas pessoas estão sem luz no olhar, com o 
coração frio e desesperançados. Jesus vem para ser a luz e o calor divino!

Foram semanas e semanas de dedicação e imenso carinho até que este 
livrinho ficasse pronto. Nele abordamos os grandes temas da liturgia e da 
preparação do Natal que a Igreja propõe. 

A fim de que o Natal seja um momento de luz e alegria nas famílias entregamos 
em suas mãos este livrinho e o CD com áudios. Agora, queremos contar 
também com o seu carinho envolvendo várias pessoas, na preparação dos 
encontros. 

Sugerimos que vocês se reúnam antecipadamente, distribuam as atividades, 
envolvam as crianças e, depois, levem Jesus, a luz de Deus, para os lares, 
sobretudo, onde há tristeza, incertezas, sofrimento e escuridão. Ele iluminará 
os seus rostos e, em seguida, aquecerá os corações devolvendo o sentido à 
vida, esperança e tudo mais que for necessário. Afinal de contas: Ele é Deus. 
Ele é a luz. Ele é a nossa alegria. 

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



  PRIMEIRO ENCONTRO DA NOVENA

Abrir o coração para Deus
“Preparai o caminho do Senhor” (Lc 3,4)

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: organizar um pequeno muro com tijolos ou caixas que se prestem a 
isso. Atrás do muro dispor uma vela acesa, cuja luz não chega até as pessoas, pois 
o muro não permite. Junto da vela, escondidas atrás do muro, ficam as imagens de 
José, Maria e o Menino Jesus. Nos tijolos ou nas caixas escrever as seguintes 
palavras: preguiça, briga, ciúme, inveja, ódio, gula, mentira, vaidade, arrogância, 
corrupção, roubo, falsidade, fofocas, traição, omissão, violência, crime, egoísmo, 
desobediência, bebedeiras... O muro e a vela deverão ser preparados 
antecipadamente. Para as pessoas não verem o que está escrito em cada tijolo ou 
caixa, todas essas palavras devem ficar voltadas para o lado da vela, lado de 
dentro do muro. No momento da dinâmica elas serão reveladas).   

Atenção: se perceberem que as celebrações se tornarão longas demais 
saltem alguma parte do encontro. 

CANTO: NOSSA NOVENA SERÁ ABENÇOADA (canto n°. 13)

Animador: Iniciemos a caminhada rumo ao Natal. Que todos se sintam bem 
acolhidos. Na verdade quem abre os braços para nos acolher é o próprio 
Deus. Ele está no meio de nós quando nos reunimos em seu amor. Ele 
aquece e ilumina os nossos corações. Por isso, certos de que Deus está 
conosco, iniciemos em nome do Pai e do Filho...

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE (canto n°. 4 ). Os cantos são os mesmos do 
ano passado, por isso, pedimos que usem o mesmo CD que enviamos em 2016. 
Caso não tenham mais o CD, podem baixar as faixas do site www.cnbbs2.org.br - 
No CD deste ano privilegiamos as histórias e as mensagens do Papa Francisco. 

Alguém da casa: Como é bom prepararmos juntos o Natal! Desde as 
pessoas da terceira idade, adultos, jovens, adolescentes e crianças, todos 
juntos rezando com fé e alegria, na expectativa da chegada do Menino 
Jesus! Nós aqui de casa estamos felizes por cada um de vocês. 

Todos: Deus prometeu que estaria presente entre nós. 
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Leitor 1: Natal é tempo de se voltar mais ainda para Deus. Todas as pessoas 
que têm a sensibilidade da fé se reúnem, rezam e conseguem separar o 
Natal verdadeiro daquele apenas do comércio. 

Leitor 2: Os membros do grupo São José, em Várzea Paulista (SP),  
escreveram para nós: Jesus nos mostra mais uma vez que Natal não é só 
mesa farta, enfeites e festas. Natal é amor ao próximo, é aproximar-se dos 
doentes, é proteger os que se encontram em perigo, é ajudar quem precisa.

Todos: Natal é tempo especial de alegria e de amor ao próximo. 

Animador: Cada ano iniciamos a Novena com abraços. Hoje também 
faremos. É preciso abrir o coração, os braços e, com um sorriso, ir ao 
encontro de quem está a seu lado e dizer: Jesus é a tua luz e alegria! (Tempo 
para abraços).

Canto: Vem abre teus braços até aquele que está lá. Vem abre teus braços 
ao teu irmão, ao teu amigo. Dá-lhe um abração. Dá-lhe um abração, que 
de pouco a pouco ele se achega ao Senhor, nosso Senhor (Bis). 

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 3: O profeta Isaías via mais longe do que seus contemporâneos. 
Enquanto o povo de Israel se angustiava pelo exílio, ele não se cansava de 
falar da esperança (Cf. Is 40,3-8). Vamos lembrar essa linda passagem 
bíblica do Advento, em dois grupos:

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

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

Lado A: Nivelem-se todos os vales. 

Lado B: Rebaixem-se as colinas. 

Lado A: Endireite-se o que é torto. 

Lado B: E alise-se o que é áspero. 

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

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

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: É NATAL DE JESUS (canto n°. 3)
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NARRATIVAS DE NATAL – LUIZINHO E A MONTANHA DA TRISTEZA

Leitor 1: Neste ano, em cada encontro da Novena, ouviremos uma história 
que destaca um aspecto do Advento. Hoje o tema é preparar a estrada. 
Ouçamos com atenção (FAIXA 1 DO CD).

Animador: Acabamos de ouvir a história de Luizinho. Nenhum de nós gosta 
de dias cinzentos e tristes. Nós fomos feitos para a alegria! Se há alguma coisa 
que impede a luz da alegria de chegar até nós, teremos que agir igual ao 
Luizinho: fazer de tudo para mudar a situação. 

Leitor 2: No Evangelho, João Batista convida-nos a derrubar tudo o que 
atrapalha a entrada da luz de Deus em nossa vida. Cada um de nós sabe o 
que é preciso derrubar. Não convivem com Deus o ódio, o desejo de 
vingança, o ciúme e a falsidade. São esses pecados que colocam na sombra 
e na tristeza o nosso coração. Luizinho foi ajudado pela fonte de água que 
jorrou. Para nós a fonte jorra de uma boa confissão, do pedido de perdão a 
quem ofendemos. (Momento de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: No Evangelho Deus nos fala. 
Acompanhemos em atitude de oração, a 
passagem de Lucas 3,1-14 (alguém lê).

Leitor 3: É preciso reconhecer o tempo em 
que fomos visitados por Deus, diz o Papa 
Francisco¹. Ouçamos (FAIXA 2 DO CD). 

Animador: Vamos partilhar brevemente o que entendemos e guardamos 
no coração sobre a história do Luizinho e a mensagem do Papa (basta que 
duas pessoas partilhem). 

CANTO: NATAL É CONVERSÃO (canto n°. 2) 

DINÂMICA – BARREIRAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DA LUZ 

(Acender a vela atrás do muro, caso ainda não esteja acesa).

Leitor 1: Apaguemos as luzes do ambiente. Notemos que por trás do muro 
há uma luz. A luz está lá, mas escondida ela não ilumina o ambiente e nem 
os nossos rostos. 

¹  Papa Francisco. Homilia na Capela da Casa Santa Marta, 17 de novembro de 2016. 



 

 
 

 
 

Leitor 2: O mesmo acontece com a luz de Deus. Ela existe, é forte, mas alguns 
obstáculos podem não permitir que ela chegue a nós, até mesmo no Natal.

Leitor 3: Pedimos a duas crianças, que sabem ler, para nos ajudar a 
desobstruir o caminho da luz, como fez Luizinho (tempo para as crianças se 
aproximarem do muro). 

Animador: A primeira criança vai pegar um tijolo ou caixa, levantar para 
que todos possam ver a palavra escrita e ler em voz alta. Na sequência, 
outra criança repete esse mesmo gesto com outro tijolo ou caixa e assim 
sucessivamente até o final. Os tijolos ou as caixas sejam levados para outro 
lugar (quando terminarem, acendem-se as luzes do ambiente). 

Animador:  O que foi que aconteceu? (Breve diálogo).

TESTEMUNHO – CELEBRAÇÃO DA NOVENA NA RUA

Pelo segundo ano consecutivo o nosso grupo realizou a Novena na rua, 
mais precisamente nas calçadas em frente às casas. Em cada rua 
escolhemos o local e convidamos as pessoas das casas onde faríamos a 
Novena. Com o consentimento da família, já de manhã, colocamos uma 
faixa em frente à casa convidando o povo para, à noite, rezarmos juntos. 
Procurávamos sempre locais onde havia doentes ou pessoas menos 
participantes da comunidade. Os encontros foram bem animados.

Vimos a alegria das pessoas, principalmente daquelas que não podem mais 
sair de suas casas. Conseguimos envolver novas pessoas para meditar 
sobre o Mistério do Natal. Antes disso, quando a Novena era nas casas, 
apenas o nosso grupo participava. Quando decidimos fazer na rua, 
notamos que ficou mais atraente para todos (Irene Cargnin Vandresen – 
Paranavaí – PR).

MOMENTO DE ORAÇÃO

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

Leitor 1: João Batista anunciou que é preciso preparar o caminho do 
Senhor. Juntos, digamos: Senhor, ajuda-nos a preparar o nosso coração 
para te acolher. 

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

- No pobre, no humilde e nas pessoas que sofrem.

- Em nossa casa, no amor vivido em família. 
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- Em nossa comunidade, onde formamos a família de Deus.

(Intenções espontâneas).

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

GESTO CONCRETO

Leitor 2: Aparecida Cardoso da Silva de São Bernardo do Campo (SP), 
escreveu para nós depois do primeiro encontro da Novena do ano passado: 
Estamos levando a Novena para muitos lares. Temos 27 casas agendadas. 
Mas como a Novena dura apenas nove dias, faremos três celebrações de 
cada encontro por dia. 

Leitor 3: O que nós poderemos fazer a fim de que a Novena do nosso grupo 
expresse o carinho que temos por Jesus? Convidar mais pessoas para os 
próximos encontros é apenas uma das sugestões. Temos outras propostas? 
(Breve diálogo). 

ORAÇÃO FINAL

(As pessoas da casa se colocam no centro da sala e todos as demais estendem a 
mão direita sobre elas, 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. Senhor, abençoa também a todos nós 
que participamos deste encontro da Novena. Ajuda-nos a acolher o teu 
Filho Jesus neste Natal. Por Cristo nosso Senhor. Amém².

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ (canto n°. 11)

 Atenção: os cantos são os mesmos do ano passado, por isso, pedimos que usem o 
mesmo CD que enviamos para a Novena de 2016. Caso não tenham 

mais o CD, podem baixar as faixas do site www.cnbbs2.org.br 

(Para o próximo encontro, onde for possível, realize-se a encenação do Evangelho. 
Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro).

Vocês têm algum testemunho para partilhar conosco? 

Obrigado por todos que nos enviaram mensagens após os encontros do ano 
passado: a maior parte dos testemunhos contidos neste livrinho foram vocês 

que nos enviaram. Deus lhes recompense!

²  Se for oportuno, essa bênção poderá ser repetida em outras casas nos próximos encontros. 



 

 

 
 

SEGUNDO ENCONTRO DA NOVENA
Esperar com alegria

“Como mereço que a Mãe do meu Senhor venha me visitar?” (Lc 1,43)

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

(Material: uma vela bem bonita ou até enfeitada com criatividade pelas crianças. 
Onde for possível, realize-se a encenação do Evangelho).

Alguém da casa: Isabel e seu filhinho não imaginavam receber Maria e o 
Menino Jesus em sua casa. Receber alguém em casa é um gesto nobre, 
divino. É nobre para quem recebe e é divino para quem sai de si e vai até a 
casa do outro. Maria, com o Menino Jesus em seu ventre, fez isso indo 
longe, mais de 100 km, a pé.

Animador: Deus é eterno: continua sempre o mesmo e com um amor 
pessoal para cada um de nós. Queremos retribuir o seu carinho e, por isso, 
reunimo-nos para celebrar juntos o nascimento do Menino Jesus. 
Iniciemos em nome do Pai e do Filho...

Leitor 1: O ano de 2017 está chegando ao fim. Quantas realidades passaram 
pelo nosso coração no decorrer deste ano! Coisas lindas aconteceram, 
outras, talvez, dolorosas. Fomos costurando acontecimentos e, agora, num 
único olhar para trás é possível ver o todo. Qual foi o gesto mais bonito que 
você realizou e viveu neste ano? (Breve diálogo).

Leitor 2: Alargando o horizonte, imaginem se essa mesma pergunta tivesse 
sido feita para Deus Criador, o que Ele responderia? Ele diria com certeza:  
Eu t bênçãos, porque você é a mais nobre das minhas e cumulei de 
criaturas!

Animador: Agora, escolha uma pessoa presente e vá até ela para dizer: 
Você é a mais nobre criatura de Deus! (Tempo).

CANTO: SINOS DE BELÉM (canto n°. 9)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 3: Assim como o pai e a mãe querem viver rodeados por seus filhos, 
Deus ama estar junto de seu povo. Zacarias nos transmite esse desejo de 
Deus (Zc 2,14-17). Recitemos o texto em dois grupos:

Lado A: Alegra-te, cidade de Sião.

Lado B: Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor.
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Lado A: Muitas nações se aproximarão do Senhor, naquele dia.

Lado B: E serão o seu povo. Habitarei no meio de ti.

Lado A: E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti.

Lado B: O Senhor tomará posse de Judá como sua porção na Terra Santa.

Lado A: Emudeça todo mortal diante do Senhor. 

Lado B: Ele acaba de se levantar de sua santa habitação.

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto n°. 7)

NARRATIVAS DE NATAL – UMA LUZ NA JANELA

Leitor 1: Esperar é uma atitude do Advento. Ouçamos uma história que nos 
fala da importância de esperar com alegria (FAIXA 3 DO CD). 

Animador: Acabamos de ouvir a história de Josué. A água da montanha que 
canta só produz efeito em quem a espera. Quem nada espera, geralmente 
nada recebe. Uma única pessoa continuava esperando por Josué, porque o 
amava. É preciso amar alguém para esperar esse alguém de verdade. 

Leitor 2: O que você está esperando, hoje? A luz de sua fé está acesa? Ou 
você vive triste em sua comunidade, contentando-se com o que lhe cai nas 
mãos? Nestes dias o que nós estamos esperando? As férias? As festas? Os 
presentes de Natal? O décimo terceiro? 

Animador: Entre nós, aqui, há pessoas que realmente esperam Jesus e 
colocam em prática a sua mensagem? (Momento de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 3: O Evangelho nos fala de duas 
pessoas e duas histórias marcadas por 
milagres divinos. Acompanhemos em 
silêncio a passagem de Lucas 1,39-45. 
(Leitura ou encenação do Evangelho).

Animador: Ouçamos o Papa Francisco³ 
comentando sobre como encontrar 
Jesus (FAIXA 4 DO CD).
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³  Papa Francisco. Homilia na Capela da Casa Santa Marta, 28 de novembro de 2016. 
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Animador: Vamos partilhar brevemente o que entendemos e guardamos 
no coração sobre a história de Josué e a mensagem do Papa que acabamos 
de ouvir (basta que duas pessoas partilhem).

CANTO: NATAL É CONVERSÃO (canto n°. 2)

DINÂMICA – NA SUA CASA A LUZ ESTÁ ACESA PORQUE VOCÊ...

Leitor 1: Cada um de nós tem uma casa, que é o seu corpo e a sua 
interioridade. Quando alguém está meio estranho, em geral, dizemos: Está 
fora da casinha. 

Leitor 2: Deus mora em nossa casa. Somos o seu sacrário. A luzinha desse 
sacrário se mantém acesa quando estamos vivendo o amor fraterno e 
fazemos o bem aos outros. 

Leitor 3: A dinâmica terá início pelo animador. Ele ou ela vai pegar a vela 
acesa, enfeitada, e chamará uma das pessoas ao centro da sala. Então 
entregará a vela para a pessoa pedindo que a mantenha bem próxima do 
rosto, de modo que sua face fique bem iluminada. E dirá para a pessoa: 
Na sua casa a luz está acesa, pois você... (completa com algo que a pessoa é 

para a comunidade, ou algo bonito que ela fez). Na sequência, tal pessoa 
chama outra e repete o descrito acima, até passarem todos. (Atenção 
para que ninguém fique de fora. Se for oportuno, pode-se apagar as luzes do 
ambiente). 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Para que possamos nos preparar bem para a vinda de Jesus, 
digamos juntos: Senhor, nós te pedimos.

- Para que a nossa preparação para o Natal fortaleça a nossa fé em Deus e 
nos ajude a esperá-lo com alegria.

- Para que a luz da fé habite no coração de nossos filhos. 

- Para que em nossa comunidade vejamos crescer a nossa solidariedade e 
nosso amor ao próximo. 

- Para que as pessoas esperem com alegria a vinda de Jesus. 

(Intenções espontâneas).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso... 
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TESTEMUNHO – A MÃE DE DEUS VISITOU O NOSSO GRUPO

Convidamos para participar de nossa Novena de Natal uma pessoa que 
tinha deixado a Igreja Católica para se tornar evangélica. Ela veio bem no 
dia do encontro que era sobre Nossa Senhora. 

No decorrer do encontro, a presença da Mãezinha do Céu era quase 
palpável e aquela pessoa foi profundamente tocada pela Mãe. 

Fizemos a seguinte dinâmica: explicamos que a dona da casa encenaria 
Isabel e nós seríamos os hóspedes. Apagamos as luzes para um momento 
de interiorização e sem que ninguém do grupo tivesse sabendo, uma 
mulher entrou vestida de Maria para nos visitar. Ela abraçou cada pessoa. E 
a nossa convidada se abriu à graça divina de tal forma que nos 
surpreendeu. Ela fez uma oração espontânea clamando a Nossa Senhora e, 
em prantos, pediu a intercessão de Maria em sua vida. Isso nos tocou 
profundamente. 

Depois do encontro ela veio nos perguntar se quem representou Maria era 
de fato a Dani, pois a mulher que ela viu no momento era outra. E 
confidenciou: Ela era muito, muito linda e tinha um olhar brilhante. Disse 
também que aquele foi o dia mais lindo da sua vida e que aquela 
experiência tinha sido maravilhosa e ela jamais esqueceria. 

Na verdade, também nós sentimos a presença da Mãe de Deus nos 
visitando naquele dia (Margareth Sarago Mauda  Irati  PR).– –

GESTO CONCRETO

Leitor 2: No Evangelho as pessoas perguntaram: 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. 

Leitor 3: Do Maranhão nos escreveram: Visitamos uma residência de uma 
senhora que mora sozinha com sua filha com necessidades especiais. Ela 
ficou muito feliz e se emocionou. Por termos deixado a imagem do Menino 
Jesus em sua casa, ela testemunhou, no encontro seguinte, que dormiu o 
sono mais tranquilo de todas as noites que já viveu e que, inclusive, sonhou 
com o Menino Jesus correndo pela sua casa. E, sobretudo, sentiu a 
presença de Deus. 



ORAÇÃO FINAL

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

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 abençoe, Ele que é Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.

CANTO: NOITE FELIZ (canto n°. 1).

(Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro. Onde for possível, 
que se realize a encenação do Evangelho).

Como foi a celebração? Vocês têm algum testemunho para partilhar conosco? 
Enviem-nos por WhatsApp? (41)99955-9980 

TERCEIRO ENCONTRO DA NOVENA

Acolher a Deus que vem

“José, não temas receber Maria. O que nela foi gerado vem do Espírito 
Santo” (Mt 1,20)

(Material: Imagem de José, Maria e o Menino Jesus, para o início do encontro. 
Escrever o nome de cada participante da Novena num pedaço de papel e colocar 
num recipiente, para o momento do gesto concreto. Confeccionar alguns corações 
de papel para o momento da dinâmica. Encenar o Evangelho, se possível).

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO (canto n°. 10)

Pessoa da casa: Na capa de nosso livrinho temos a imagem da Sagrada 
Família: Maria, José e o Menino Jesus, a luz de Deus. A família é sagrada! 
Nela nós vivemos as maiores alegrias da vida. Hoje estamos felizes por 
acolher a família de vocês em nossa casa. 

Todos: A família é um grande tesouro. 
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Leitor 1: Padre Antônio Maria, numa canção sobre a família, diz assim: Vale 
mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já 
aqui. O amor mora ali e se chama família.

Leitor 2: Vamos acolher as imagens da Sagrada Família, uma por vez. 

Animador: Tragam a imagem de São José (tempo para rapazes ou meninos 

entrarem de um outro ambiente com a imagem e ficarem em pé diante de todos). 
Agora, pessoas escolhidas vão gritar viva e nós responderemos, com alegria.

Homem: Viva São José! Viva! Viva esse homem justo! Viva! Viva o protetor 
de Maria e Jesus! Viva! 

Animador: Tragam a imagem de Nossa Senhora (tempo para moças ou 
meninas entrarem com a imagem de Maria e ficarem em pé diante de todos, ao 
lado da imagem de José).

Mulher: Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva! Viva a 
bendita entre todas as mulheres! Viva!

Animador: Tragam a imagem do Menino Jesus (tempo para as crianças 
entrarem com a imagem do Menino Jesus e ficarem em pé diante de todos no meio 
de Maria e José). 

Criança: Viva o Filho de Deus! Viva! Viva o Príncipe da Paz! Viva! Viva o 
humilde de Belém! Viva!

Animador: Formando uma fila, cada um de nós vai passar pela frente e 
tocar a imagem de José, depois a de Jesus e a de Maria na sequência e voltar 
ao seu lugar, mantendo a mão direita levantada, até o final da oração a 
seguir. (Tempo).

Animador: Senhor Deus, ao tocarmos a imagem da Sagrada Família, te 
pedimos: não permitas que ninguém de nossas famílias tome o caminho 
errado e se perca; não permitas que cometamos pecado contra nossa 
própria família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. (Abaixar as mãos. As 
imagens sejam colocadas sobre a mesa e todos voltam aos seus lugares).

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

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 3: A história de Israel registra com antecedência a pessoa de Maria e o 
nascimento de Jesus, num texto do profeta Isaías 7,10-14. O contexto dessa 
passagem é a guerra siro-efraimita. Havia risco da destruição da dinastia de 
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Davi. O profeta Isaías vai até o Rei Acaz e propõe que o rei confie em Deus, 
mas o rei prefere confiar, erroneamente, no auxílio militar da Assíria. 

Leitor 1: Isaías sugeriu ao Rei Acaz que pedisse um sinal a Deus, mas o Rei 
recusou. Então, vem a promessa de Deus que ouviremos a seguir. 
Acompanhemos em dois grupos:

Lado A: O próprio Deus vos dará um sinal.

Lado B: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho.

Lado A: E lhe porá o nome de Emanuel.

Lado B: Ele vai comer coalhada e mel até aprender a rejeitar o mal e 
escolher o bem. 

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...

Animador: O evangelista Mateus (1,22-23) retomará essa profecia 
estabelecendo uma ligação dela com Jesus, chamado Emanuel, que 
significa Deus conosco.

Todos: Jesus é Deus em nosso meio.

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA (canto n°. 8)

NARRATIVAS DE NATAL – NA TERRA DOS FOFINHOS

Leitor 2: Um dos temas do Advento é a acolhida. Ouçamos uma história que 
nos fala disso (FAIXA 5 DO CD). 

Leitor 3: O que é a poeira amarelinha? É uma pitadinha de amor colocada 
em cada coisa. De quanta poeira amarelinha também nós precisamos! É 
tão fácil ser arrogante, estúpido ou desrespeitoso e machucar quem está 
ao nosso redor. É tão fácil dar empurrões, xingar, criticar ou ignorar o outro, 
mas a mensagem de Natal, porém, é outra. 

Animador: Natal é a manifestação da ternura de Deus. No Menino de Belém 
se manifesta o seu amor por nós. Todas as pessoas precisam da ternura, 
como as árvores precisam de água e luz; sem isso elas murcham e morrem. 
Os cristãos são chamados a imitar Deus justamente nisto: viver a ternura e a 
delicadeza do amor. Eu sou uma pessoa carinhosa? (Momento de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Deus vai falar para nós. Ouçamos o Evangelho de Mateus 1,18-24. 
(Leitura ou encenação do Evangelho).
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Leitor 2: José teve sabedoria para 
acolher Maria e o Menino Jesus. 

Leitor 3: Ouçamos o Papa Francisco 
que nos fala sobre acolher Jesus como 

4fizeram José e Maria  (FAIXA 6 DO CD).

Animador: Vamos partilhar o que 
entendemos e guardamos no coração 
sobre a história da terra dos fofinhos e a

 mensagem que acabamos de ouvir (basta que duas pessoas partilhem).

TESTEMUNHO – DEUS VISITA SEUS FILHOS NECESSITADOS

2015 foi o primeiro ano da Novena em nossa comunidade. No início tive medo 
de tomar frente e conduzir, mas já no primeiro dia Deus me guiou e foi lindo. 

Em 2016 era preciso achar uma casa para iniciar. Saímos eu e uma vizinha 
visitando as casas e perguntando se aceitavam a Novena. Nas duas 
primeiras casas batemos palma, mas ninguém nos atendeu. Estávamos 
quase desistindo quando, mais adiante, vimos um senhor e seu filho  
dentro da casa. Batemos palma e ele, chamado João, saiu. Ao falarmos que 
gostaríamos de celebrar a Novena em sua casa, ele começou a chorar e 
disse que naquele mesmo dia, pela manhã, tinha rezado e questionado por 
que Deus havia esquecido da sua família, pois a sua esposa estava muito 
doente. Ele nos disse que foi Deus quem nos enviou até sua família. 

Então numa noite nos reunimos em sua casa. Quando houve o momento de 
fechar os olhos, abraçar-se e sentir o abraço de Deus, todos se emocio-
naram. Em lágrimas, seu João, nos disse que nos 67 anos de sua vida nunca 
tinha sentido o abraço de Deus como naquela noite. Foi o dia mais lindo da 
nossa Novena! (Maisa Fernanda Borazio – Igaraçu do Tietê – SP).

DINÂMICA: A ORAÇÃO PELOS DOENTES 

Leitor 1: Algo que faz as famílias sofrerem e até se sentirem abandonadas 
por Deus é a doença. 

Leitor 2: Quando a doença bate à nossa porta percebemos acontecerem 
coisas estranhas em nosso corpo e nos assustamos. O susto é mais forte 
quando adoece a mãe com filhos pequenos.

4
   Angelus Domini, Praça de São Pedro no Vaticano, 18 de dezembro de 2016. 
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Leitor 3: Rezaremos agora pelas pessoas doentes ou prestes a fazer alguma 
cirurgia. Se houver pessoas assim, que venham para o centro e se ajoelhem,  
se puderem (tempo). 

Animador: Rezaremos também pelos doentes que não estão presentes. 
Falaremos em voz alta o nome dessas pessoas e quem tiver lembrado de 
alguém vai até a mesa e pega um coração preparado para este momento e 
o coloca próximo da imagem de Jesus. (Tempo para isso). Agora, estendendo 
a nossa mão direita sobre as pessoas que estão no centro e sobre os 
corações que representam as pessoas doentes ausentes, acompanhemos 
a oração. 

Uma pessoa do grupo: Senhor, tu passaste pelo mundo fazendo o bem e 
curando a todos, nós te pedimos que abençoe estes teus filhos enfermos 
aqui presentes e também os que foram lembrados. Dá-lhes a força do corpo 
e a firmeza de espírito, a resistência à dor e a saúde completa, para que, 
voltando ao convívio dos entes queridos, com alegria te bendigam. Tu que 
vives e reinas para sempre. Amém. (Quem estava ao centro volta ao seu lugar). 

Leitor 1: Agora, quem colocou um coração junto ao Menino Jesus, 
representando uma pessoa necessitada ausente, vai buscá-lo e, se 
possível, acompanhado de algumas pessoas, durante a semana fará uma 
visita àquela pessoa doente. Dirá a ela que rezamos por ela em nossa 
Novena e que aquele coração é Jesus quem a envia.

Animador: Concluamos rezando um Pai Nosso...

GESTO CONCRETO

Leitor 2: No ano passado foi realizada a dinâmica do amigo secreto da 
oração. Lúcia Lemes Freire de Santo Antônio do Descoberto (GO) escreveu 
para nós: Meu filho de nove anos pegou meu nome e guardou segredo. 
Disse que havia pegado alguém muito importante, mas sempre que falava 
isso olhava para seu irmãozinho de dois anos. Pensei que seu amigo secreto 
fosse ele. Quando chegou o momento, ele revelou que era eu. Fiquei muito 
feliz por saber que recebi a oração do meu próprio filho! Não existe presente 
melhor do que a oração! 

Leitor 3: Hoje faremos novamente o amigo secreto da oração. Faremos a 
revelação na dinâmica do sexto encontro (após a oração final distribuir os 
papéis com os nomes).



 

 

 QUARTO ENCONTRO DA NOVENA

Ver com os olhos da fé

“Olhou para a minha humildade” (Lc 1,48)

(Material: Onde for possível que seja encenado, com simplicidade, o Evangelho de 
Lucas 1,46-54 por adolescentes e jovens ou outras pessoas que se disponibilizarem. 
Escrever o nome de cada participante da Novena num pedaço de papel e colocar 
num recipiente, para o momento da dinâmica).

CANTO: HOJE A NOITE É BELA (canto  5)n°.

Alguém da casa: Neste ano tivemos lindas celebrações marianas: 100 anos 
da Aparição de Maria em Fátima e 300 anos do encontro da Imagem de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que possamos sentir a presença 
carinhosa de Maria no encontro de hoje.

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

Leitor 1: A gravura da capa do nosso livrinho, de um artista belga, retrata 
uma luz que sai de Jesus e ilumina Maria e José (tempo para olhar a capa). 

ORAÇÃO FINAL

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

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ (canto n°. 11) OU OUTRO À ESCOLHA.

 (Atenção ao material para a dinâmica do próximo encontro. Onde for possível, 
que se encene o Evangelho).

Qual parte deste encontro vocês mais gostaram? Enviem-nos filmagens, fotos, 
textos e também sugestões por WhatsApp (41)99955-9980.
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Leitor 2: O mesmo acontece em nossas famílias. Escreveu uma mãe: Às 
vezes, no final do dia, eu estou quase morta de cansaço, mas o sorriso do 
meu filhinho renova as minhas forças.

Todos: Em família nós somos alegria uns para os outros.

Leitor 3: Maria teve a graça de ser mãe de Jesus: seu rosto é o que mais 
parece ao de Deus. 

Animador: Pessoas vão declamar um pequeno poema para ela. (Colocar a 
música instrumental – FAIXA 14 DO CD DO ANO PASSADO).

Jovem 1: Óh, Maria, você sabia que o seu menino um dia 
andaria sobre as águas? Maria, você sabia que o seu 
menino salvaria nossos filhos e filhas? Você sabia que o 
seu filhinho veio para iluminar o mundo? Você sabia que 
o seu filhinho daria visão a um cego?

Jovem 2: Óh, Maria, você sabia que o seu menino 
acalmaria tempestades com um aceno de mão? Você 
sabia que por ele o cego veria, o surdo escutaria, o mudo 
cantaria, o coxo saltaria e o morto viveria? Maria, você 
sabia que o filhinho a quem você deu à luz iluminaria o 
seu rosto com a luz da ressurreição? 

Jovem 3: Óh, Maria, você sabia que ao beijar seu bebezinho, você beijava a 
rosto de Deus? Você sabia que seu bebezinho seria conhecido em todas as 
nações? Você sabia que o seu bebezinho é Senhor de toda a Criação? A 
criancinha que dorme em seu colo é o Rei dos Reis. É o Deus que era, que é e 
que há de vir!

Animador: Viva, Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa! Viva!

CANTO: MARIA DE NAZARÉ (canto  15)n°.

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.
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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: Eles 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...

NARRATIVAS DE NATAL – A ANTENA REBELDE

Leitor 1: Ouçamos uma história que nos fala da importância de valorizar 
todas as pessoas (FAIXA 7 DO CD). 

Leitor 2: Existe uma doença misteriosa que se chama síndrome da pessoa 
invisível que, na verdade, é a desconsideração do próximo. Há pessoas que 
vivem conosco, trabalham para nós, talvez até fazem refeição conosco, mas 
nós não as vemos. É como se não existissem, não tivessem dores e nem 
sentimentos. Existe alguém ao seu redor que você nunca valorizou? 

Leitor 3: Para o Menino Jesus todas as pessoas são iguais. O nosso Natal será 
feliz se nós percebermos e acolhermos quem está ao nosso lado! (Momento 
de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Deus vai falar. Ouçamos com muita 
atenção e respeito o Evangelho de Lucas 
1,46-54. (Leitura ou encenação do Evangelho). 

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR 
(canto °. 14) OU OUTRO À ESCOLHAn

Leitor 2: A mensagem do Papa é sobre 
Maria que visita sua prima Isabel. Ouçamos

 o Papa Francisco  (FAIXA 8 DO CD). 
5

Animador: Vamos partilhar brevemente o que entendemos e guardamos 
no coração sobre a história da antena rebelde e sobre a mensagem que 
acabamos de ouvir (basta que duas pessoas partilhem).

  Papa Francisco. Homilia na Praça São Pedro no Vaticano, 31 de maio de 2013.
5



 
 

DINÂMICA – O MAGNIFICAT DE CADA UM DE NÓS

Leitor 3: Maria cantou o seu Magnificat em agradecimento por Deus ter 
olhado para a sua humildade e pelas maravilhas que Ele fez em sua vida. 
Hoje nós faremos o mesmo. Talvez você nunca tenha tido ocasião de contar 
publicamente as maravilhas que Deus realizou em sua vida.

Animador: Bastará dizer algo bem simples, mas que seja verdadeiro. Por 
exemplo: A maior obra de Deus em minha vida é a minha família! Deus seja 
louvado! Outra pessoa pode dizer: Senti fortemente a ação de Deus quando 
passei no vestibular. O nome de Deus seja bendito! E assim por diante. Só 
atenção: precisamos ser breves.

Leitor 1: Quem começará? Para facilitar temos aqui no recipiente o nome 
de todos vocês. Pedimos para uma criança tirar o nome de uma pessoa para 
falar, depois de uma segunda e até quantas pessoas quiserem falar (tempo 
para dinâmica). 

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO (canto n°. 10)

TESTEMUNHO – QUIS ACENDER A LUZ E TOCOU A CAMPAINHA

No dia em que chegamos em nosso novo apartamento alugado no Rio de 
Janeiro, apenas tínhamos entrado com um pouco de mudança, tocou a 
campainha. Era o vizinho do apartamento de frente que, sem saber quem 
éramos, xingou-nos à vontade, bateu a porta com raiva e foi embora. 

Para complicar mais nosso relacionamento, um tempo depois veio nos 
visitar um jovem ucraniano, amigo de nosso filho. Haviam se conhecido 
durante a Jornada Mundial da Juventude. Os dois iam sair de madrugada 
para uma viagem. O ucraniano saiu antes do apartamento e quis acender a 
luz..., mas acabou tocando a campainha do vizinho, às 04h da madrugada. 
Resultado: imediatamente o prédio todo ouviu os gritos daquele homem!

E agora: o que fazer? Naqueles dias havíamos recebido um garrafão de 
vinho gaúcho. Perguntei em casa: quem topa ir comigo para levarmos o 
vinho como presente para o vizinho? Minha esposa aceitou. 

Tocamos a campainha. Ele abriu a porta. Pedimos desculpas pelo ocorrido 
de madrugada e oferecemos a ele o vinho. Ele nos convidou para entrar. 
Tomamos um pouco daquele vinho juntos e tudo mudou. Ele quis saber 
quem éramos. Então, ele nos contou que durante a Jornada Mundial da 
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Juventude algumas moças da Índia haviam alugado o apartamento onde 
agora estávamos nós. Elas erravam a porta, tarde da noite, e ele passou 
muito medo: ele se acordava com alguém tentando abrir sua porta, 
justamente no Rio de Janeiro. 

Resumindo: no ano passado celebramos o Natal juntos, em família, com ele, 
que se chama Lourenço e sua mãe Valéria, bastante doente (Celso Melo).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 2: 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 3: Para o próximo encontro cada família vai pensar em algo para doar 
ao aniversariante Menino Jesus, no momento da dinâmica. Sugestão de 
presentes: roupinha de nenê, brinquedos ou outros objetos para crianças. 
Esses objetos serão doados para crianças carentes. 

ORAÇÃO FINAL

Leitor 1: Os pais abençoarão seus filhos. Faremos da seguinte forma: os 
filhos coloquem-se ao lado de seus pais. Se houver algum filho cujos pais 
não estejam presentes, que ele se aproxime de um casal presente (tempo 
para isso). 

Leitor 2: Os pais colocam as mãos sobre a cabeça de seus filhos. Se tiverem 
mais de dois filhos, não se preocupem, pois será repetida, logo em seguida, 
a mesma oração (se não houver pais e respectivos filhos, as pessoas poderão dar 

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

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

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 



 

  
  

 QUINTO ENCONTRO DA NOVENA
Vigiar à espera de Deus

“Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo” (Mt 2,2)

(Material: Conforme foi solicitado no gesto concreto do encontro anterior, cada 
família deve ter trazido um presente que será ofertado para o Menino Jesus, 
durante a dinâmica. O presépio deve estar montado. Sugerimos a encenação do 
Evangelho de Mateus 2,1-12, com simplicidade, por homens adultos, jovens ou 
crianças).

CANTO: SINOS DE BELÉM (canto  9)n°.

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

Todos: Deus nos ama, por isso é Natal!

Animador: Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Que o Menino Jesus adorado, o Pai criativo no amor e o Espírito Santo 
santificador, estejam com vocês. Bendito seja Deus...  
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tua vida, Ele te abençoe (tempo...). Em nome do Pai e do Filho... (Se houver 
pais com mais de dois filhos, o animador repete os passos realizados 
anteriormente. No caso de os filhos estarem ausentes, os pais poderão abençoá-los 
quando os encontrarem). 

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

CANTO: NOITE FELIZ (canto n. 1).

(Atenção ao material e à dinâmica para o próximo encontro. Se possível 
encenar o Evangelho dos reis magos).

Vocês fizeram alguma dinâmica própria que deu certo? Enviem-nos sugestões 
por WhatsApp (41)99955-9980. 
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Leitor 1: Lorena Geb veu para eluca de 13 anos, de Ponta Grossa (PR), escre
nós: Esse ano resolvi pegar a Novena de Natal pra fazer. No começo achei 
que ia ser difícil encontrar as casas, mas todas acolheram. Gostei bastante 
da experiência e espero, no ano que vem, pegar novamente e ter mais casas 
e poder levar Jesus Cristo até elas. Pois o Natal não é só papai noel. Muitas 
vezes, as pessoas compram presentes e mais presentes, mas nem sequer 
dão parabéns a Jesus e acabam se esquecendo do verdadeiro sentido do 
Natal. 

Todos: Celebrar o Natal é festejar Jesus. 

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ (canto n°. 11)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

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

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: É NATAL DE JESUS (canto  3)n°.

NARRATIVAS DE NATAL – SOMENTE TRÊS CHEGARAM

Leitor 2: Ouçamos uma história que nos fala da importância de amar a Deus 
sobre todas as coisas (FAIXA 9 DO CD). 

Leitor 3: Ao longo da viagem da vida, qual tem sido o seu maior apego? 
Você tem caído em tentações? 
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Animador: Você já entendeu que a vida é uma viagem rumo a Deus? Você já 
entendeu que não pode perder de vista a luz de Deus? Já entendeu que o 
centro da sua vida não é você, mas Deus? Que lugar Deus ocupa em seu 
coração? (Momento de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 1: Ouçamos o Evangelho de Mateus 
2,1-12 (Leitura ou encenação do Evangelho).

Leitor 2: Quanto esforço pessoal os reis 
realizaram! Ao longo da viagem, quem 
pode imaginar quantas dúvidas passaram 
por dentro de seus corações. Mas ei-los, 
diante do Grande Rei. 

Todos: Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. 

Leitor 3: Ouçamos o Papa Francisco que nos fala sobre Deus que nos ama e 
 6nos espera  (FAIXA 10 DO CD).

Animador: Vamos partilhar brevemente o que entendemos e guardamos 
no coração da história e da mensagem do Papa que acabamos de ouvir 
( ).basta que duas pessoas partilhem

DINÂMICA – PRESENTES PARA O ANIVERSARIANTE

Leitor 1: Ao longo de um ano quantos pedidos fazemos a Jesus? E o que 
damos em troca para Ele?

Leitor 2: São Jerônimo nasceu no ano 347. Ele era muito inteligente. Tornou-
se monge a aprendeu as línguas grega, hebraica e latim. No ano 382, o Papa 
Dâmaso o chamou a Roma e pediu a Jerônimo que traduzisse a bíblia do 
hebraico e do grego para o latim. 

Leitor 3: Jerônimo mudou-se para a Terra Santa. Morou na Gruta de Belém por 
cerca de 25 anos, tempo de que ele precisou para traduzir a bíblia toda. Sua 
tradução foi tão boa que até hoje a Igreja usa a bíblia vulgata, fruto do seu 
trabalho. 

Narrador: Um dia Jerônimo rezou a Jesus na Gruta: 

Jovem: Querido menino, fizeste tanto para me salvar. Como poderei agora 
te retribuir?
6
 .Papa Francisco. Homilia na Capela da Casa Santa Marta, 8 de janeiro de 2016
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Narrador: E obteve resposta: 

Jovem: Louva a Deus, dando glória a Ele no alto do Céu. 

Narrador: Continua o santo: 

Jovem: Isso eu já faço, mas eu quero dar-te alguma coisa, todo o meu dinheiro. 

Narrador: Foi-lhe respondido: Dá o dinheiro aos pobres. Será como se 
desses a mim. 

Jovem: Farei também isso. Mas a ti o que posso dar? 

Narrador: A resposta foi esta: 

Jovem: Dá-me os teus pecados para que eu os possa perdoar. 

Narrador: A estas palavras, Jerônimo se pôs a chorar e disse: 

Jovem: Querido Jesus, toma pois tudo o que é meu e dá-me tudo o que é teu .7

Animador: Chegou a hora dos presentes para Jesus. Faremos do seguinte 
modo: uma pessoa por família se levanta, vai até próximo da imagem do 
Menino Jesus no presépio, entrega seu presente e diz por qual motivo está 
oferecendo aquele presente a Jesus. Se alguma família não trouxe o 
presente, que faça uma oração espontânea em agradecimento ao Menino 
Jesus (tempo para dinâmica). 

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

TESTEMUNHO – SINTO-ME FILHA DO SENHOR DA VIDA 

Estudei, casei e tive um bom trabalho. Depois descobri uma doença rara 
que me levou a uma deficiência visual. Precisei me afastar do trabalho e de 
todas as atividades que exercia. Devido à deficiência e ao meu próprio 
preconceito, distanciei-me da Igreja: a missa, a confissão e a comunhão não 
fizeram mais parte da minha vida por uns vinte anos.

Em 2015 uma pessoa que me conhecia sugeriu fazer um encontro da 
Novena de Natal em minha casa. Eu aceitei. A partir daquele momento 
tudo mudou em minha vida. 

Enfim, na Novena do ano passado um encontro falava do sacramento da 
reconciliação. Fui encorajada por uma pessoa do grupo a me confessar, a 
fazer algo que há muito tempo não fazia. Procurei a Igreja e fui acolhida.     

7
 MORTARINO J. C. A palavra de Deus em exemplos. Edições Paulinas, São Paulo, 1961, p. 95.
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O padre, com muito amor, me ajudou a me liberar daquele preconceito, 
daquela vergonha que eu mesma me impunha e a confissão, pela graça de 
Deus, aconteceu. Agora sinto-me livre, sinto-me feliz! 

Com a ajuda dos amigos, mesmo com a dificuldade visual, continuo 
participando das missas, da confissão, da comunhão e dos encontros do 
grupo de reflexão, enfim da vida em comunidade. Sinto-me uma filha muito 
feliz e amada pelo Senhor da Vida (Ordia Crispe de Moraes - PR).

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 os problemas da família.

- Ajuda-nos, Senhor, a crermos no teu amor.

(Intenções espontâneas).

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

GESTO CONCRETO

Leitor 2: O Movimento do Cursilho de Cristandade de Guararapes (SP) 
realizou a celebração da Novena num educandário. Escreveram-nos: Foi 
emocionante a entrada da imagem de Nossa Senhora e o testemunho de 
Luciana, que atravessava um momento difícil em sua vida e tinha mudado 
de religião. Ela foi convidada a participar da Novena e testemunhou que não 
encontrou em outros lugares o que tinha na Igreja Católica. E confidenciou: 
aqui é o lugar certo, é o meu lugar! Luciana foi abraçada por todos. 

Leitor 3: Há alguém que se afastou da Igreja e que podemos convidar para o 
próximo encontro da Novena? 

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 a nossa família com teu amor; vem habitar em nossa comunidade 
e trazer paz para todos. Pelo nosso sim, vem para estar conosco. Amém.  
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SEXTO ENCONTRO DA NOVENA

Amar o próximo e preparar-se bem para o Natal

“Deus nos deu seu Filho único” (Jo 3,16)

(Material: Sugerimos a revelação do amigo secreto da oração no momento da 
dinâmica. Providenciar também um pacotinho brilhante com laço vermelho). 

CANTO: EU VOU CANTAR UM BENDITO (canto n°. 10)

Alguém da casa: O Evangelho de hoje nos dirá: A luz veio ao mundo, mas 
os homens não a acolheram porque as suas obras eram más (Jo 3,19). Nós 
queremos ser pessoas de bem e iluminadas por Deus. Esse é o motivo pelo 
qual nos reunimos para nos preparar para o Natal. Sejam bem-vindos em 
nossa casa.

Todos: Senhor, que a tua luz brilhe para nós neste Natal. 

Animador: Certos de que Deus está conosco, iniciemos em nome do Pai e 
do Filho... (pode ser cantado).

Leitor 1: Gabriela Ribeiro Gonnella de 13 anos, de Santa Helena (PR), 
escreveu para nós:  A nossa Novena foi rica em paz e alegria no coração de 
todos. A participação de homens foi grande. Nesse ano conseguimos 

CANTO: NATAL É CONVERSÃO (canto n°. 2). 

Encaminhar os presentes entregues a Jesus para crianças necessitadas. 

(Atenção: no próximo encontro haverá revelação do amigo secreto da 
oração, cujos nomes dos participantes foram distribuídos no terceiro 

encontro. Caso o grupo ache melhor, pode-se fazer a revelação no último 
encontro da Novena).

Há algum testemunho particularmente bonito que vocês possam partilhar 
conosco? Enviem-nos por WhatsApp (41)99955-9980. 

A Campanha da Evangelização acontece no terceiro domingo do Advento: 
Participe! Colabore!
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envolver pessoas de todas as idades. Tivemos também pessoas com 
doenças incuráveis. Elas abriram seu coração e partilharam sua dor e 
também suas esperanças. 

Todos: No coração de todos reinou a paz: é Natal!

Leitor 2: Se não houver verdadeiros gestos de amor fraterno, Jesus não 
poderá nos dar a alegria; se não sairmos de nós mesmos na direção do 
irmão, não abriremos espaço em nosso próprio coração para Jesus nascer. 

Leitor 3: Diz uma música: Para quem vive o amor a vida é bela; a esperança 
o espera e a paz não vai tardar. Em todo caso, a dor existe, mas é o amor que 
vencerá. A dor só é triste para quem não sabe amar.

Todos: Os gestos de amor iluminam até os dias mais escuros.

CANTO: DA CEPA BROTOU A RAMA (canto n°. 8)

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Animador: Peregrinos de toda parte do mundo visitam Belém e Jerusalém 
para tocar os lugares por onde José e Maria passaram. A terra em que Jesus 
pisou com seus pés tornou-se Terra Santa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos: Glória ao Pai e ao Filho...
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CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto n°. 7)

NARRATIVAS DE NATAL – A LENDA DO MAU PASTOR

Leitor 2: Ouçamos uma história que nos fala da importância de valorizar 
todas as pessoas (FAIXA 11 DO CD). 

Animador: A generosidade e a doação são essenciais na vida do ser 
humano. A Igreja Católica presta serviços voluntários no mundo inteiro e 
assim se torna a casa da gratuidade. Foi para formar a Igreja, família de 
Deus, que Ele nos deu seu Filho. A doação e a gratuidade de que falamos é 
muito mais do que doar objetos: pessoas doam sua vida a exemplo de Jesus.   

Leitor 3: Os presentes que doamos uns aos outros no Natal deveriam ser 
gestos de gratidão pelo grande presente que recebemos de Deus, seu Filho 
Unigênito.

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ 

Leitor 1: No Evangelho Deus nos fala 
hoje. Ouçamos o texto de João 3,16-21 
(alguém lê).

Leitor 2: Um menino nos foi dado, afirma 
8o Papa Francisco . Ouçamos sua breve 

mensagem (FAIXA 12 DO CD).

Leitor 3: Vamos partilhar o que entendemos e guardamos no coração sobre 
a história e a mensagem que acabamos de ouvir (duas pessoas partilham).

DINÂMICA – PACOTINHO BRILHANTE COM LAÇO DOURADO

Animador: Faremos a revelação do amigo secreto da oração do seguinte 
modo: a pessoa que iniciará a revelação deve ir até o centro tendo em suas 
mãos o pacotinho brilhante. Chamará a pessoa, cujo nome pegou no 
terceiro encontro da Novena. Dirá para a pessoa: Rezei por você para que... 
(acrescenta a intenção para a qual rezou). Depois entrega a ela o pacotinho 
brilhante e diz mais ou menos o seguinte: Quem dá o verdadeiro presente 
para você é Deus: Ele lhe dá o Menino Jesus. A pessoa que recebeu segue 
revelando o amigo secreto. (Encontre-se um modo de envolver pessoas que não 
participaram do sorteio inicial do amigo secreto). 

8
 Papa Francisco. Homilia na Basílica São Pedro no Vaticano, 24 de dezembro de 2016.
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CANTO: CRISTÃOS, VINDE TODOS (canto n°. 12)

TESTEMUNHO – SALVAR VIDAS COM UMA GARRAFA DE ÁGUA

A Igreja do Paraná possui uma missão no país da Guiné-Bissau onde a saúde 
pública é precária. Nos meses chuvosos a proliferação de mosquito é 
grande e a malária é devastadora. Por causa das chuvas, estradas 
intransitáveis, distante dos recursos hospitalares, sem dinheiro, muitas 
pessoas recorrem à medicina natural e depois, quando vão ao hospital, já é 
tarde demais. Isso tudo piora quando se trata de crianças desnutridas, 
quase sem defesa no organismo: então, a malária é implacável. 

O hospital de Quebo, onde está a missão católica, não dispõe de aparelhos. 
Não oferece comida, nem água e nem banheiro: os doentes fazem as 
necessidades num penico e descartam os dejetos no pátio. Quando fomos 
a primeira vez ao hospital não havia energia elétrica; as camas estavam em 
péssimo estado: cada doente precisava trazer de casa uma espuma sobre a 
qual se deitar. E, ainda assim, qualquer atendimento ou tratamento só é 
realizado mediante pagamento. 

É nesse hospital que presta serviços voluntários a jovem Samara Taíza de 21 
anos, enfermeira missionária de Curitiba. Ela conta: O ambiente hospitalar 
nem de longe lembra um hospital, como conhecemos. Durante um 
momento de partilha, uma das enfermeiras me disse: Às vezes, temos 
somente uma garrafa de água para salvar uma vida e, se for preciso, a gente 

9salva a vida com essa garrafa de água. Eu vi ali muitas vidas serem salvas .

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Vindo ao mundo tu nos mostraste, Jesus, que o amor é o essencial 
na vida humana. Hoje te pedimos que tu nos fortaleças nesse amor: Senhor 
Jesus, escuta a nossa prece. 

- Pelas famílias que têm filhos com necessidades especiais. 

- Pelas famílias que vivem as consequências da separação. 

- Pelas famílias que perderam entes queridos. 

- Pelas famílias que têm pessoas desempregadas.

- Pelas famílias que são exemplo para a sociedade. 

(Intenções espontâneas).

9
 Mais informações sobre a Missão na África em http://cnbbs2.org.br/africa

  



 
SÉTIMO ENCONTRO DA NOVENA

Buscar as coisas do alto
“Ela deu à luz seu filho primogênito” (Lc 2,7)

(As pessoas da família participarão da dinâmica. O pai e a mãe (ou outras pessoas 
da família) entram por primeiro trazendo velas acesas. Um filho ou filha traz a 
imagem do Menino Jesus. Se for uma menina que traz a imagem do Menino Jesus, 
pode estar vestida de Nossa Senhora. Os outros filhos trazem as bolinhas da 
árvore de Natal ou outros objetos. Se os avós estiverem presentes, eles entram 
trazendo flores. Se houver netos, também eles podem trazer flores, ou outros 
objetos ou até mesmo vir tocando sininho). 
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Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

GESTO CONCRETO

Leitor 2: É fácil amar quem está longe, mas nem sempre é fácil amar quem 
está ao nosso lado no momento presente da vida. É exatamente aqui que 
está o segredo da vinda de Deus a esta terra: Ele poderia nos amar de longe 
sem que sentíssemos o seu amor, mas quis conviver conosco e permanecer 
ao nosso lado até o fim dos tempos. 

Leitor 3: O que você pode fazer para mudar o mundo? Volte para casa e 
ame mais a sua família! É simplesmente isso!

ORAÇÃO FINAL

Oremos: Senhor Jesus, faz entrar nesta casa, com nossa humilde visita, a 
alegria serena, a caridade benfazeja, a saúde duradoura. Desapareçam 
daqui toda inveja, ciúme e discórdia. Senhor, manifesta o poder do teu 
Santo Nome e abençoa esta casa e seus moradores. Tu que és Deus, com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: É NATAL DE JESUS (canto n°. 3) OU OUTRO À ESCOLHA.

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

Gostaríamos de saber como está sendo a participação das pessoas no grupo. 
Mandem-nos um vídeo... WhatsApp (41)99955-9980. 



CANTO: HOJE A NOITE É BELA (canto n°. 5)

Alguém da casa: Do mesmo modo que a mãe aguarda ansiosamente a vinda 
de seu filho, com muita alegria, também nós estamos nos preparando para 
a vinda do Menino Jesus. Sejam bem-vindos em nossa casa!

Animador: Neste exato momento Deus nos escuta e acolhe a nossa oração. 
Ele ouve nossa voz, conhece nossas alegrias e sofrimentos. E se vivemos 
momentos de tristeza, tenhamos presente quanto afirma o salmo 56,9: Deus 
recolhe num odre as nossas lágrimas. Iniciemos em nome do Pai e do Filho...

CANTO: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (canto n°. 14)

Leitor 1: Somos todos filhos de um mesmo Pai e irmãos uns dos outros. Eis 
por que precisamos nos querer bem. Essa é a razão pela qual, na missa de 
domingo, saudamos as pessoas ao nosso lado com a paz de Cristo. 

Leitor 2: O Advento é um tempo especial para nos voltarmos para Deus. 
Claudineia de Paranaguá (PR), nos escreveu: Durante os 25 anos de 
casados, meu marido nunca participou da Novena, mesmo sendo em nossa 
casa. Ontem fiquei muito feliz quando o vi ao lado da nossa filha rezando e 
cantando. Senti meu coração transbordando de alegria.

Todos: A união da família enche o nosso coração de alegria. 

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 grupos (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.

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.
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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: SINOS DE BELÉM (canto n°. 9)

NARRATIVAS DE NATAL – A LENDA DO MAU PASTOR

Leitor 1: Ouçamos uma história que nos fala da importância de não julgar as 
pessoas (FAIXA 13 DO CD). 

Leitor 2: Esta é a noite feliz. Nossos olhos podem ver a Glória de Deus. E 
nesta noite feliz, quem for ao encontro do Menino Jesus, mesmo com o 
coração rasgado por amarguras e dores, encontrará a paz e a alegria.

Leitor 3: Talvez eu e você tenhamos algum traço daquele mau pastor que se 
aproximou de Jesus na gruta. Por que tanto egoísmo? O que nos impede de 
amar? Por que temos medo de levar a sério o Evangelho? 

Animador: O modo de viver de José e Maria gritaram Deus para aquele 
homem mau, mesmo sem palavras. (Momento de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Acompanhemos a leitura 
do Evangelho de Lucas 2,1-7. (Leitura ou 
encenação do Evangelho).

Leitor 1: Um decreto autoritário de  
Herodes obrigou José com Maria, que 
estava grávida, a fazerem a viagem até 
Belém.

Leitor 2: A confiança de Maria em Deus foi grande. Ela deve ter-se 
perguntado: onde será que ganharei o Menino? 

Leitor 3: O Papa Francisco fala da humildade de Deus e das crianças 
10marginalizadas nas manjedouras de hoje  (FAIXA 14 DO CD).

Animador: Vamos partilhar brevemente o que entendemos e guardamos 
no coração sobre a história do mau pastor e a mensagem que acabamos de 
ouvir ( ).basta que duas pessoas partilhem

10
 Papa Francisco. Homilia na Basílica São Pedro no Vaticano, 24 de dezembro de 2016 - 2ª parte.
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CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE (canto n°. 4)

DINÂMICA: O MENINO JESUS É COLOCADO NO PRESÉPIO 

(Apagam-se as luzes. As pessoas da família que acolhem o encontro, precisam ir para 
o ambiente onde já estão a imagem do Menino Jesus, as velas e as flores. Quando os 
membros da família estiverem prontos, começa-se a tocar NOITE FELIZ (música 
instrumental n°. 14 do CD). Depois que entram, o filho ou a filha que trouxe a imagem 
do Menino Jesus permanece em pé, próximo ao presépio, com a imagem nas mãos). 

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

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

Leitor 3: Concluindo esse momento, digamos juntos: Jesus, tu és a nossa 
alegria e a razão do nosso viver (a imagem é colocada no presépio).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada prece diremos: Senhor da Vida, vem derramar o teu 
amor!

- Senhor da Vida, desperta a fé nos corações maternos. Que as mães sintam 
tua presença e proteção em todas as situações.

-  Alivia os corações desesperados pela culpa e pela solidão.

- Fortalece a união da família para que, diante de uma gravidez não 
planejada os direitos do nascituro sejam respeitados. 

- Diante de casos de estupros e microcefalia, que as crianças sejam 
acolhidas, amadas e protegidas.

(Intenções espontâneas).

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

TESTEMUNHO – FAZÍAMOS TRÊS ENCONTROS DE NOVENA POR DIA

Eu e minha amiga Giselli assumimos o compromisso de motivar a minha rua 
e a dela para fazer a Novena. Avisamos todas as famílias e, para que 
nenhuma faltasse, nós lhes entregávamos um personagem do presépio, 
para que o trouxessem no dia do encontro. 
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Confesso que em cada dinâmica de grupo eu ficava arrepiada. Foi lindo 
demais! Tivemos que repetir o encontro por causa da quantidade de casas: 
fizemos três por dia, rezávamos e abençoávamos cada lar. 

No quarto encontro da Novena estava uma pessoa com quem eu não falava 
há quatro anos. Eu fiquei bastante desconcertada, pois nunca tinha tido 
coragem de pedir perdão, mesmo sabendo que eu estava errada. Nesse dia 
a dinâmica pedia para escolher o papelzinho com nome de uma pessoa do 
grupo e dizer para ela: Seu nome está escrito no céu, porque... 

Tive uma surpresa: ela pegou o meu nome e me elogiou. Eu fiquei sem 
palavras e sem ação. Apenas chorei e agradeci. 

Na dinâmica do outro encontro da Novena fui eu que tive a oportunidade 
de dar para ela o Menino Jesus, dizendo: Eu te entrego o Menino Jesus... 
Nós nos abraçamos e me senti perdoada. Foi intenso, muito choro. 
Agradeço muito ao Menino Jesus por aquele momento. Nosso grupo se 
tornou tão forte, que decidimos formar um grupo de terço nas casas (Ana 
Paula Ribas  Barra do Chapéu  SP). –  –

GESTO CONCRETO

Leitor 1: Deixemo-nos guiar pelo entusiasmo da Novena de Natal, orando e 
buscando gestos concretos de conversão e ação solidária.

ORAÇÃO FINAL

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

Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, 
dá-nos cada vez mais um coração de filhos para vivermos como irmãos uns 
dos outros, em comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor 
nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: NOITE FELIZ (canto n°. 1).

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

Qual é a parte dos encontros da Novena que vocês mais gostam? Enviem 
sugestão de dinâmicas. WhatsApp (41)99955-9980. 
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 OITAVO ENCONTRO DA NOVENA
Ser humilde de coração e pobre de espírito

“Nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo Senhor” (Lc 2,11)

(Material: Preparar pessoas para entrarem vestidas de Maria, José e o Menino 
Jesus. Num segundo momento outras pessoas entrarão com os demais 
personagens do presépio). 

CANTO: Seja bem-vindo, olelê, seja bem-vinda, olalá. Paz e bem pra você 
que veio participar (2x).

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

Alguém da casa: Está chegando o Natal. Nossos corações estão em festa. 
Afinal, o Menino veio para nós. Ele nos foi dado. Foi Deus Pai quem nos deu. 
Maria deu à luz a Jesus. Jesus doou sua vida por nós. 

Todos: Nós recebemos a vida de Deus. 

CANTO: NOITE LINDA, NOITE BELA (canto  7)n°.

Leitor 1: O anjo disse aos pastores: Não tenham medo! Anuncio a vocês 

uma grande alegria, que será também alegria para todo o povo: hoje, 

nasceu para vocês o Salvador! (Lc 2,10).

Leitor 2: Nada de maravilhoso, nada de magnífico é dado como sinal aos 

pastores. Eles verão somente um menino envolto em panos que, como 

toda criança, precisa dos cuidados. Um menino que nasceu num estábulo 

e, por isso, não está deitado num berço, mas numa manjedoura, ou melhor, 

num cocho de animais.

Leitor 3: O sinal de Deus é aquele menino. É a simplicidade. Deus se faz 

pequeno por nós. Somente com o olhar do coração os pastores puderam 

ver naquele menino o Salvador prometido.

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: 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.
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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.

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...

NARRATIVAS DE NATAL – POR QUE NA GRUTA HAVIA UM BURRINHO E 
UM BOI?

Leitor 2: Ouçamos uma história que nos fala do valor que tem aos olhos de 
Deus a simplicidade e a humildade (FAIXA 15 DO CD). 

Animador: Já montamos o presépio. O que essas imagens nos ensinam? 
Humildade, simplicidade e generosidade. Maria e José eram pobres e 
simples, mas totalmente disponíveis ao chamado de Deus. 

Leitor 3: Aqueles que têm no coração só riquezas, poder, orgulho e fama, 
como Herodes, nunca acolherão a voz de Deus. Eles já estão atarefados 
demais cuidando do que possuem. Se quisermos sentir e viver a mensagem 
de Natal também temos de nos libertar das coisas que nos distraem e 
impedem a nossa vida espiritual. (Momento de silêncio).

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Animador: Antes da proclamação do 
Evangelho entram as imagens de 
Maria e José trazidas por um rapaz e 
uma moça e, em seguida, as crianças 
trazem a imagem do Menino Jesus 
(tempo para entrarem. Ficam segurando 
as imagens na frente de todos até 
quando será indicado no livrinho). 
Acompanhemos a  le i tura  do  
Evangelho de Lucas 2,8-14 (alguém lê).

Leitor 1: Os anjos cantavam glória a Deus. Sim, só Deus é digno de glória, 
por isso, com grande alegria no coração, recitemos o glória, aquele que 
rezamos nas missas dominicais.
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Todos: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai: Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós, o 
Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém. 

DINÂMICA – GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS

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

Leitor 2: Enquanto ouvimos a música instrumental (n . 13 no CD do ano °
passado) acolhamos os outros personagens do presépio (os jovens ou as 
crianças trazem os demais personagens do presépio). 

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

Leitor 3: Agora, todas as imagens são depositadas com carinho no presépio 
e nós cantamos NOITE FELIZ (canto  1).n°.

Leitor 1: Demo-nos as mãos ao redor do presépio simbolizando um abraço 
que todos gostaríamos de dar em Jesus, Mara e José e repitamos frase por 
frase a oração que o animador recitará  (todos se dão as mãos).

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

CANTO: É NATAL MAIS UMA VEZ (canto  11)n°.

Leitor 2: Ouçamos a mensagem do Papa Francisco  que nos garante sermos 11

filhos amados de Deus (FAIXA 16 DO CD).

11  Papa Francisco. Audiência Geral na Praça de São Pedro no Vaticano, 14 de junho de 2017. 
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Animador: Vamos partilhar brevemente o que entendemos e guardamos 
no coração sobre a história do boi e do burrinho e a mensagem do Papa que 
acabamos de ouvir (basta que duas pessoas partilhem).

CANTO: SINOS DE BELÉM (canto  9) n°.

TESTEMUNHO – DEUS NO POBRE

Sou caminhoneiro. Eu estava parado em um posto de combustível e, como 
sempre acontece, chegou um mendigo sujo, mas sóbrio. Pediu-me ajuda. 
Eu peguei algumas moedas e as entreguei a ele. Quando eu ia saindo, um 
tanto irritado pelo incômodo e tempo perdido ao atendê-lo, 
surpreendentemente ele segurou a porta do caminhão e disse: Você não 
vai sair antes de rezar esta oração. Entregou-me uma oração de São 
Cristóvão. Pensei comigo: e agora? O que será que ele está querendo? Mas 
peguei o folhetinho com o santinho e rezei. Quando fui entregá-lo, ele 
pegou firme a minha mão e a beijou. Fiquei sem palavras. Senti que aquele 
homem não era um mendigo. Olhei para ele sem entender o que estava 
acontecendo. Estava me sentindo pequeno diante da grandiosidade dele.

Perguntei-me do porquê daquele gesto. Por que tanta humildade comigo, 
se nem ao menos havia lhe dado muita importância? Assim, nos 
despedimos e segui minha viagem refletindo sobre o acontecido. 

No encontro da Novena refletimos sobre as muitas formas de Jesus vir ao 
nosso encontro. E eu senti ter encontrado Deus naquele pobre. Quão 
humilde ele foi. Que experiência de santidade demonstrou. E me fez 
enxergar que nós podemos, através do amor, encontrar Deus e levar nosso 
irmão à conversão, em qualquer lugar (Alecxandro Ramella – Marialva – PR).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Jesus se abaixou para ficar na mesma altura que nós. Quando 
adulto, passou pela terra fazendo o bem e acolhendo as pessoas que dele 
se aproximaram. Hoje, nós confiamos a Ele a vida e as nossas 
preocupações. A cada invocação digamos: Menino Jesus, acolhe a nossa 
oração.

- Por todas as crianças e, em especial, por aquelas que não têm família ou 
passam fome, sede ou frio.
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- Para que a nossa família, neste Natal, se torne o berço que acolhe Jesus.

- Por todas as famílias que têm pessoas desempregadas ou estão com 
dívidas devido à crise econômica. 

(Intenções espontâneas).

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

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

GESTO CONCRETO

Leitor 2: Gustavo dos Santos Pereira, de Cerejeiras, estado de Rondônia nos 
escreveu: Houve grande animação em nosso grupo de Novena. Muitas 
pessoas se entusiasmaram e o grupo foi crescendo. No último dia de 
encontro a maioria das famílias de nossa pequena comunidade já era 
participante. Ah, como foi edificante aquela última celebração em que cada 
um trouxe um prato de alimento para ser partilhado. Aquele dia jamais será 
esquecido!

Leitor 3: Sugerimos como gesto concreto para o próximo encontro: cada 
família poderia trazer algo para a confraternização e também um quilo de 
alimento, não perecível, para doar aos pobres (caso não haja pobres na 
comunidade pode-se levar os alimentos até a igreja matriz, que encaminhará às 
famílias necessitadas). 

ORAÇÃO FINAL

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

ENCENAÇÃO DO NATAL 

Convidamos as crianças, os adolescentes, os jovens e até os adultos a 
encenarem, com simplicidade, o nascimento de Jesus no próximo encontro 
da Novena. (Sugerimos que o último encontro aconteça na Igreja ou reunindo 
vários grupos. Dispomos em nosso site algumas propostas de encenação 
www.cnbbs2.org.br).

CANTO À ESCOLHA.
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NONO ENCONTRO DA NOVENA
Imensa alegria

“Encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura” 
(Lc 2,16)

(Material: pétalas de flores e personagens do presépio. Dispor também de seis 
velas e seis cartazes com as seguintes frases: luz dos profetas; luz dos reis magos; 
luz de José; luz de Maria; luz dos pastores e luz dos anjos. Realize-se, na medida do 
possível, com simplicidade, a encenação do nascimento de Jesus com as crianças, 
adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Preparar um cesto para receber as 
doações de alimentos para os necessitados).

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

CANTO: HOJE A NOITE É BELA (canto  5)n°.

Leitor 1: Acolhamos os personagens do presépio, deixando as imagens de 
Maria e José por último. (Musica instrumental n  13 do CD. Quando, no final, °.
forem entrando as imagens de Maria e José, as crianças jogam pétalas de flores). 

Uma jovem: Esta noite é muito especial: Jesus se fez carne e arrastou o céu 
para junto de nós. Não há mais motivos para tristeza, pois Ele é a alegria; 
não há razão para se viver na escuridão, pois Ele é a luz.

Todos: O amor que Ele trouxe é contagiante!

Uma criança: Hoje, a nossa celebração será uma festa para Jesus e a 
Sagrada Família. Olhemos com carinho para Maria, a mãe de Jesus, para 
José, seu pai adotivo, e vamos olhar para Ele, com carinho. 

Todos: Neles temos o exemplo a seguir.

Outra criança: O Natal é tempo de alegria e de agradecimento a Deus. Por 
isso vamos celebrar e festejar louvando a Deus (acender as luzes do ambiente 

e as imagens sejam colocadas no presépio). 

CANTO: NATAL É VIDA QUE NASCE (canto  4)n°.

MENSAGEM DE BELÉM 

Animador: Formemos dois grupos para lermos a mensagem a seguir: 

Lado A: Estávamos perdidos no escuro. 

Lado B: E tu vieste para ser a nossa luz. 
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Lado A: Estávamos atolados no pecado. 

Lado B: E tu nos estendeste a mão. 

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

Lado B: Em Belém acontece a festa da vida. 

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

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

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

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

Lado A: Em Belém se realiza a esperança da humanidade. 

Lado B: Em Belém o calor de Deus derrete o gelo dos nossos corações. 

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

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

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

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

Lado A: Belém é a família de Deus. 

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

Todos: Belém é a Paz, a nossa Paz. 

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

AQUECENDO O CORAÇÃO COM A PALAVRA DE DEUS

Leitor 2: O profeta Miquéias (5,1-3) previu o futuro, que ele pessoalmente 
não pôde ver, anunciando Maria e falando do nascimento de Jesus. 
Façamos a leitura desse texto em dois grupos:

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

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

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

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

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

Lado B: Ele se levantará para apascentar com a força do Senhor.
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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...

ESCUTANDO O EVANGELHO – EM PÉ

Leitor 3: Nesta noite santa, bem 
atentos, vamos acompanhar a leitura 
(ou encenação) do Evangelho de Lucas 
2,1-20 que fala do nascimento de 
Jesus (tempo para leitura ou encenação). 

Leitor 1: 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 (canto  12)n°.

Animador: Seria pouco rezarmos com ardor no tempo do Natal, se depois a 
nossa vida seguisse em frente sem ter Jesus no seu centro. Em forma de 
oração, cantemos: 

CANTO: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o 
Senhor. Glória a ti, Senhor.

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

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

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

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

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

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

DINÂMICA – NATAL É JESUS: ELE É A LUZ

Leitor 2: Jesus é a luz de Deus. As pessoas que participaram ou foram 
envolvidas no seu nascimento também deixaram um rastro de luz atrás de 
si. A luz dessas pessoas não se apagou e chegou até nós. Então, agora nos 
lembraremos delas.
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Animador: Chamamos para a frente as pessoas que são bisavôs ou bisavós  
(essas pessoas vêm para o centro trazendo uma vela acesa e com as seguintes 
palavras: luz dos profetas. Se não houver bisavós, passar para o próximo parágrafo). 

Um bisavô ou bisavó: Nós mantemos acesas as velas dos profetas. 
Queremos seguir o exemplo desses grandes personagens da Bíblia que, 
no seu tempo, viam mais longe do que seus contemporâneos e pela sua 
sabedoria anunciaram a vinda de Jesus. Os profetas se tornaram uma 
presença de Deus no meio do povo. Assim também nós queremos ser. 
(Os bisavôs e bisavós permanecem à frente).

Todos: Vocês são a sabedoria de Deus para nós.

Animador: Agora venham para a frente as pessoas que são avôs ou avós (essas 
pessoas vêm para o centro trazendo uma vela acesa, com as seguintes palavras: luz 
dos reis magos). 

Avô ou avó: Os reis magos tinham os olhos voltados para o céu e por isso 
viram a estrela de Belém. Eles deixaram suas propriedades e seus afazeres 
para trás, pois sabiam que o rei que estava para nascer era mais valioso do 
que tudo em sua vida. Ofereceram a si mesmos e também seus presentes 
preciosos que entregaram, ajoelhados, ao Menino Jesus. Nós também 
reconhecemos em Jesus o nosso maior tesouro e queremos dar alegria a 
Ele em toda a nossa vida. (Os avôs e avós permanecem à frente).

Todos: Vocês são a bondade de Deus para nós.

Animador: Agora venham para a frente os homens que são pais (essas 
pessoas vêm para o centro trazendo uma vela acesa com as seguintes palavras: 
luz de José). 

Pais: O Evangelho fala que José era justo e não traz nenhuma palavra desse 
grande homem, mas sim as suas preocupações: a busca de um lugar para o 
nascimento do Menino Jesus, a fuga para o Egito, o trabalho silencioso na 
oficina de Nazaré e a sua vida ao lado de Maria e Jesus. Também nós, na 
dedicação à família, na humildade, no silêncio, na escuta, queremos ser 
justos em toda a nossa vida, tementes a Deus e companheiros de nossas 
respectivas esposas. 

Todos: Vocês são a segurança de Deus para nós. 

Animador: Agora venham para a frente as mulheres que são mães (essas 
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pessoas vêm para o centro trazendo uma vela acesa com as seguintes palavras: 
luz de Maria). 

Mães: Sendo mulheres cristãs nos espelhamos em Nossa Senhora e 
fazemos de tudo para que nossos filhos sejam outros meninos Jesus. Os 
ensinamentos que passamos aos filhos são sementes que não morrem e 
marcam profundamente a vida deles. Somos felizes por sermos mães. Na 
Bíblia está escrito: A mulher se salvará dando à luz filhos, permanecendo na 
fé, no amor e na santidade (1Tm 2,15). 

Todos: Vocês são o carinho de Deus para nós. 

Animador: Agora venham para a frente as moças, rapazes e adolescentes 
(essas pessoas vêm para o centro trazendo uma vela acesa com as seguintes 
palavras: luz dos pastores). 

Rapaz ou moça: Assim que escutaram a voz dos Anjos, os pastores foram 
correndo para ver o Menino, Maria e José. Eles viram o Menino e saíram 
louvando e glorificando a Deus. Nós, jovens e adolescentes, queremos 
fazer algo grande na vida: levar Deus a quem vive na escuridão. 

Todos: Vocês são o entusiasmo de Deus para nós. 

Animador: Agora venham para a frente as crianças (as crianças vêm para o 
centro trazendo uma vela acesa com as seguintes palavras: luz dos anjos). 

Criança: Os Anjos foram os primeiros a anunciar que Deus se fez nosso 
irmão. Seu anúncio trouxe ao mundo uma grande alegria e uma grande 
esperança de paz. Natal é sempre anúncio de paz. O Menino Jesus nos 
convida a ser anunciadores da paz e promotores da alegria em nossa 
família, no lazer e no estudo. 

Todos: Vocês são a nossa alegria!

Leitor 3: Agora colocamos todas as velas acesas próximas do Menino Jesus, 
a luz de Deus e, ao redor dele, cantemos NOITE FELIZ (canto  1). n°.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: A cada prece digamos: Deus de amor, cuida dos teus filhos.

- Pelo Natal dos desempregados.      - Pelo Natal dos presidiários. 

- Pelo Natal dos deprimidos.      - Pelo Natal dos doentes. 

- Pelo Natal dos pobres.        - Pelo Natal dos tristes e abatidos. 



 

 
 

45

- Pelo Natal das vítimas da violência.   - Pelo Natal das vítimas da corrupção. 

- Pelo Natal dos que buscam a conversão.

(Intenções espontâneas). 

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

TESTEMUNHO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA NOVENA

Animador: No decorrer dos encontros escutamos testemunhos. Hoje, 
ouviremos testemunhos espontâneos de alguém de nós que participou da 
Novena. Quem pode contar 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 (canto  2)n°.

ORAÇÃO FINAL 

Oremos: Ó Deus de amor e ternura: acolhe a fé dos 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. 

Leitor 3: Quem trouxe sua doação para os necessitados pode depositar no 
cesto. E a todos o Senhor abençoe e nos proteja. Amém. Em nome do Pai e 
do Filho...

SEGUE-SE A FESTA! SE DESEJAREM PODE-SE CONTINUAR CANTANDO.

Alguém se encarrega de encaminhar os alimentos que foram depositados na 
cesta para famílias pobres ou instituições de caridade.

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 DO ANO PASSADO

1.  Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Senhor, Deus de Amor, pobrezinho nasceu em Belém, 
eis na lapa Jesus, nosso Bem. Dorme em paz, ó Jesus! (Bis)
2.  Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Jesus, Deus da Luz. Quão afável é teu coração, que 
quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar! (Bis)
3.  Noite Feliz! Noite Feliz! Eis que no ar vêm cantar aos pastores os anjos dos céus. 
Anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador! (Bis)
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2 – NATAL É CONVERSÃO (José Acácio Santana)
1.  Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. Chegou a 
hora que ligeiro passa, de ganhar a graça para a conversão.

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

3 – É NATAL DE JESUS (José Acácio Santana)

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

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

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

5 – HOJE A NOITE É BELA 

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)

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)
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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

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

8 – DA CEPA BROTOU A RAMA (Pe. Reginaldo Veloso)

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)

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) 

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) 

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. 
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12 – CRISTÃOS, VINDE TODOS (Melodia inglesa do século XVII)

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

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

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)

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 - Via Sacra (Volume 2) e também o do

Tempo Comum (Volume 3). 


