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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:
O Senhor vem ao nosso encontro, 
/ o Senhor vem nos libertar! / O 
Senhor vem ao nosso encontro!
1. Todo espaço vazio do coração 

/ seja pleno de luz e de alegria. 
/ Todo ódio transforme-se em 

perdão, / toda treva se torne 
luz do dia.

2. Todo pranto em sorriso se trans-
forme, / o convívio domine a 
solidão. / Vida nova desperte o 
amor que dorme, / pois Jesus 
vem trazer a salvação.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, neste 
segundo dia de nossa Novena de 
Natal, seguimos – como Igreja – 
aguardando a chegada do Menino 
Jesus. O Justo José nos apresenta as 
atitudes básicas que devemos ter 
para nos preparar para esse grande 
acontecimento: fé e humildade. 
De fato, com humildade, é preciso 
silenciar o “puramente humano” em 
nós; e, com fé, abrir o coração para 
ouvir e executar aquilo que Deus 
quer de cada um de nós. Desta for-
ma, mesmo passando por dúvidas 
e provações, compreenderemos o 
que nos anuncia o profeta Jeremias: 
“23,5Eis que virão dias, diz o Senhor, 

“Este é o nome com que o chamarão: ‘Senhor, nossa Justiça”. 
(Jr 23,6) 

em que farei nascer um descenden-
te de Davi; reinará como rei e será 
sábio, fará valer a justiça e a retidão 
na terra. 6Naqueles dias, Judá será 
salvo e Israel viverá tranquilo; este 
é o nome com que o chamarão: ‘Se-
nhor, nossa Justiça’” (Jr 23,5-6). Em 
Jesus Cristo, Verbo Encarnado, Deus 
visitou o seu povo e o libertou das 
amarras da escravidão, do pecado e 
da morte. 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 1,18-24)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó Guia de Israel, que no Monte do 
Sinai, orientastes a Moisés,
Oh, vinde redimir-nos, com braço 
estendido!
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Mateus:
1,18A origem de Jesus Cristo foi as-
sim: Maria, sua mãe, estava pro-
metida em casamento a José, e, 
antes de viverem juntos, ela ficou 
grávida pela ação do Espírito San-
to. 19José, seu marido, era justo e, 
não querendo denunciá-la, resol-
veu abandonar Maria, em segredo. 
20Enquanto José pensava nisso, eis 
que o anjo do Senhor apareceu-
lhe, em sonho, e lhe disse: “José, 
Filho de Davi, não tenhas medo de 
receber Maria como tua esposa, 
porque ela concebeu pela ação 
do Espírito Santo. 21Ela dará à luz 
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um filho, e tu lhe darás o nome 
de Jesus, pois ele vai salvar o seu 
povo dos seus pecados”. 22Tudo 
isso aconteceu para se cumprir 
o que o Senhor havia dito pelo 
profeta: 23“Eis que a virgem conce-
berá e dará à luz um filho. Ele será 
chamado pelo nome de Emanuel, 
que significa: Deus está conos-
co”. 24Quando acordou, José fez 
conforme o anjo do Senhor havia 
mandado, e aceitou sua esposa. 
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 citação de Isaías (7,14) no 

Evangelho que ouvimos indica 
que Jesus vem para cumprir as 
promessas feitas a Davi. Pela 
Encarnação, Jesus se faz filho 
de Davi, segundo a carne (po-
de-se lembrar aqui, do tema da 
genealogia de Jesus, meditado 
ontem);

• José é justo – não só por que-
rer proteger Maria do apedre-

jamento – mas, por procurar 
fazer a vontade de Deus. Ele 
aceita o que Deus lhe propõe (e 
não questiona): assume Maria 
e o Menino; e recebe a Missão 
de dar-lhe um nome poderoso: 
Jesus;

• A atitude de José nos mostra 
que só sabe obedecer quem 
sabe primeiro ouvir. Tenho es-
cutado e dado ouvidos à Palavra 
de Deus em minha vida e na vida 
de minha família? Espelhando-
me em José, como posso cola-
borar com a Obra da Salvação, 
sendo obediente ao que Deus 
me pede neste nosso tempo?

• Tenho oferecido tempo e dispo-
sição para que Deus, por Jesus 
Cristo e no Espírito Santo, pos-
sa contar comigo para a obra 
evangelizadora da Igreja?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, pelos pais de Família; para 
que nunca lhes falte a Graça de 
Deus a auxiliá-los na missão de 
cuidar de suas famílias. Quem 
desejar pode também manifestar 
suas necessidades ou agradeci-
mentos. (tempo para que as pes-
soas 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 co-
rações para que, conhecendo pela 
anunciação do anjo a Encarnação 
do Vosso Filho, cheguemos por sua 
paixão e cruz à glória da ressur-
reição. 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!

1. Vinde, alegres cantemos, / a 
Deus demos louvor. / A um Pai 

exaltemos / sempre com mais 
fervor.

 São José, a vós nosso amor, / 
sede o nosso bom protetor. / 
Aumentai o nosso fervor.

2. Quis o Verbo Divino / dar-nos 
nome de pai; / um glorioso des-
tino / para nós implorai.

3. Vós, esposo preclaro, / aman-
tíssimo pai. / dos cristãos firme 
amparo, / este canto aceitai.

GESTO CONCRETO: Enviar 
mensagem de esperança a 
seu pai (ou a um amigo que é 
pai), falando-lhe do exemplo 
de São José e incentivando-o 
a fazer a Novena.


