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I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um local em sua casa que 
favoreça a oração e a meditação. 
Procure colocar em destaque a 
Palavra de Deus, uma vela para 
ser acesa todos os dias (e na ceia 
de Natal da família), um pequeno 
presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de Nossa Senhora.

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Oh! Vem, Senhor, não tardes mais, 
/ vem saciar nossa sede de paz!
1. Oh! Vem como chega a brisa 

do vento / trazendo aos pobres 
justiça e bom tempo!

2. Oh! Vem como chega a luz que 

faltou, / só tua Palavra nos salva, 
Senhor!

3. Oh! Vem como chega a carta 
querida, / bendito carteiro do 
Reino da vida!

4. Oh! Vem como chega o Filho 
esperado,/ caminha conosco, 
Jesus bem-amado!

ANIMADOR: Estamos reunidos 
em Nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
Todos: Amém!

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, ini-
ciamos hoje nossa Novena de Na-
tal em Família. Neste ano de 2020 
passamos por muitos desafios. Mas, 
a esperança de um tempo novo es-
teve sempre presente. Esperamos, 
agora, a chegada do Menino Jesus, 
o Emanuel: Deus Conosco. Nossos 
corações se enchem de alegria pela 
proximidade do Natal de Nosso Se-
nhor. Com o profeta Isaías exclama-
mos: “Céus, gritem de alegria! Terra, 
alegre-se! Montanhas, rompam em 
aclamações, pois o Senhor consola 
seu povo e se compadece dos seus 
pobres” (Is 49,13). É tempo de re-

“Alegrem-se os céus e exulte a terra, porque o Senhor virá”. 
(Is 49,13)

novar a esperança de um mundo 
melhor. É tempo de renascer para 
uma viva esperança. Eis que o Sal-
vador nos vem. E vem para reinar 
sobre toda a terra, pois “o cetro não 
será tirado de Judá, nem o bastão de 
comando dentre seus pés, até que 
venha Aquele a quem pertencem, 
a quem obedecerão os povos” (Gn 
49,10). Neste primeiro dia da Nove-
na, vamos refletir sobre como Jesus 
faz parte da história de um povo. 
Ele assumiu a história humana, fa-
zendo-se descendente de Abraão, 
como veremos no Evangelho. Mas, 
Ele vem para dar um sentido novo 
à história. Para salvar o homem e 
sua história. Para nos mostrar que 
vale a pena viver na esperança dos 
justos, pois o Senhor nos ama. E, 
carinhosamente, nos visita a cada 
Natal. O Deus da esperança, que 
nos cumula de toda alegria e paz 
em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco!

Todos: Bendito seja o Senhor Deus 
que, pela força do Espírito Santo 
e pela Encarnação de Seu Filho 
Jesus Cristo, Nosso Senhor, vem 
nos visitar!

ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós, para que 
possamos acolher em nossos co-
rações a mensagem de amor e de 

esperança, que o Senhor nosso 
Deus reacende em nossos cora-
ções pelo advento de Seu Filho 
Jesus Cristo, rezando:

Vinde Espírito Santo, enchei os 
corações dos vossos fiéis e acen-
dei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será 
criado e renovareis a face da terra. 
Oremos: Ó Deus, que instruístes 
os corações dos vossos fiéis, com 
a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas; segundo o mesmo Espírito 
e gozemos da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém!

II – ESCUTA À PALAVRA DE DEUS 
(Mt 1,1.16-17)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó Sabedoria do Altíssimo, que 
tudo determina com doçura e 
com vigor:
Oh, vem nos ensinar o caminho 
da prudência.
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Mateus:
1,1Livro da origem de Jesus Cris-
to, filho de Davi, filho de Abraão. 
16Jacó gerou José, o esposo de 
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Maria, da qual nasceu Jesus, que 
é chamado o Cristo. 17Assim, as 
gerações desde Abraão até Davi 
são quatorze; de Davi até o exílio 
na Babilônia, quatorze; e do exílio 
na Babilônia até Cristo, quatorze. 
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor!

ANIMADOR: Rezemos, medite-
mos, aprofundemos esta Palavra 
de nossa Salvação. Primeiro, fa-
çamos silêncio. Depois, podemos 
repetir uma palavra ou uma frase 
(versículo) que mais nos tocou. Em 
seguida podemos partilhar o que 
essa Palavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• A genealogia de Jesus, apresen-

tada em Mateus, tem a finali-
dade de demonstrar que Jesus, 
o Filho de Deus, faz verdadei-
ramente parte de um povo: o 
povo hebreu, descendente de 
Abraão. Dividida em três blocos 
de 14 gerações, a genealogia de 
Jesus indica que ele nasceu na 
plenitude dos tempos e, por-
tanto, é o Messias esperado (2 
x 7 = 14 [7 significa perfeição]).

• São três grupos de gerações 
indicados: a) de Abraão até Davi 
(o tempo dos Patriarcas); b) de 
Davi até o exílio na Babilônia (o 
tempo da Realeza); e, do exílio 

na Babilônia até Jesus (o tem-
po do amadurecimento da fé e 
da preparação para a salvação 
universal). No contexto geral, 
essa forma de apresentação da 
genealogia de Jesus evidencia 
a presença de Deus na história 
humana, tornando-a História da 
Salvação. No Messias esperado, 
feito filho de Abraão, toda a 
humanidade se torna herdeira 
da promessa de vida eterna.

• Como estamos vivendo a espe-
rança de “tempos novos” neste 
período de pandemia e de iso-
lamento social? Como estamos 
nos preparando para o Natal do 
Senhor neste ano de 2020; tão 
desafiador para todos nós?

• Jesus se fez parente de Abraão. 
E ao nos fazer seus irmãos – 
por sua Vida, Paixão, Morte e 
Ressurreição – também nos 
tornou descendentes do povo 
da Primeira Aliança. A fé nos faz 
irmãos. Sinto-me, na fé, família 
de Deus? Sinto-me irmão de to-
dos os seres humanos, mesmo 
dos que não conheço?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, pelos homens e mulhe-
res de nosso tempo, para que o 

Advento do Senhor os ajude a 
alimentar sempre a esperança de 
um mundo mais justo, fraterno e 
solidário. Quem desejar pode tam-
bém manifestar suas necessidades 
ou agradecimentos. (tempo para 
que as pessoas façam suas preces). 
Rezemos juntos: Pai Nosso…

ANIMADOR: Saudemos nossa 
querida Mãe, a Senhora da Es-
perança:
ANIMADOR: O Anjo do Senhor 
anunciou a Maria.
Todos: E ela concebeu do Espírito 
Santo! – Ave, Maria…
ANIMADOR: Eis aqui a Serva do 
Senhor.
Todos: Faça-se, em mim, segundo 
a vossa Palavra! – Ave, Maria…
ANIMADOR: E o Verbo Divino se 
fez carne.
Todos: E habitou entre nós! – Ave, 
Maria…
ANIMADOR: Rogai por nós, Santa 
Mãe de Deus.
Todos: Para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo!

ANIMADOR: Oremos: Derramai, 
ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações para que, conhecendo pela 
anunciação do anjo a Encarnação do 
Vosso Filho, cheguemos por sua pai-
xão e cruz à glória da ressurreição. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém!

ANIMADOR: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando o 
Natal de Nosso Senhor – em Nome 
do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. Todos: Amém!

É tempo do meu advento, da vinda 
surpresa no meio de vós, / por isso 
conclamo profetas que ao longo 
da terra elevem sua voz. / É tempo 
de um novo Isaías, que, atento 
aos rumos da vida, / indique um 
caminho novo e a libertação para 
todo o meu povo!
Isaías, Isaías! Anuncia o Messias 
e consola o povo meu. / Anuncia 
o Messias e consola o povo meu.
Que eleve sua voz contra todos 
aqueles que levam uma vida mal-
dosa.
Que aja com grande energia, que 
implante a justiça e aos pobres 
console.
Que anuncie uma nova esperança 
e um Deus que é sempre presença.
Que a todos os homens conteste e no 
meio dos povos se torne um profeta.

GESTO CONCRETO: Telefonar 
para uma pessoa ou família 
para saber como está/estão 
nestes tempos de pandemia. Se 
possível, falar sobre a Novena!


