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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. Senhor, atendei os pedidos; Se-

nhor, escutai, nossa voz, 
 Pois sempre serão atendidos / 

aqueles que esperam em Vós.
 Vinde, Senhor, visitar vosso 

povo; / Em Jesus Cristo, recriá-
-lo de novo! (2x)     

2. Vós sois nossa grande esperan-
ça, certeza de libertação.

	 Mandai	vosso	filho	criança,	ao	
mundo trazer salvação.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, neste 
terceiro dia de nossa Novena de 
Natal, seguimos – como Igreja – 
aguardando a chegada do Menino 
Jesus.  Essa chegada é preparada 
com muito carinho por Deus e mui-
tas vezes sinalizada na história da 
humanidade. Em uma de tantas 
outras oportunidades, o Povo do 
Antigo	Testamento	experimentou	
essa preparação, como promessa, 
por ocasião do nascimento de um 
grande guerreiro: Sansão, cujo nas-
cimento é solenemente anunciado 
em	circunstâncias	difíceis:	“13,2Havia 
um homem de Saraá, da tribo de Dã, 

“Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica”.
(Lc 1,13) 

chamado Manué, cuja mulher era 
estéril. 3O anjo do Senhor apareceu 
à mulher e disse-lhe: “tu és estéril e 
não	tiveste	filhos,	mas	conceberás	
e	darás	à	luz	um	filho”.	5Sua cabeça 
não será tocada por navalha, por-
que ele será consagrado ao Senhor 
desde o ventre materno, e come-
çará a libertar Israel das mãos dos 
filisteus	(Jz	13,2-3.5).	Mais	próximo	
à chegada de Jesus, o nascimento 
de outro grande homem é sole-
nemente	anunciado:	João	Batista.	
Desta vez, Deus se dirige ao pai da 
criança: Zacarias. Em ambos os ca-
sos, no entanto, o anúncio do Anjo 
prepara	a	humanidade	(e	cada	um	
de	nós	em	particular)	para	um	gran-
de acontecimento: Deus intervirá 
poderosamente, embora de forma 
discreta, no curso da história dos 
homens. 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 
(LC 1,5-8.11-16.18-20)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó raiz de Jessé, sinal das nações,
Oh, vinde livrar-nos, e não tardeis 
mais!
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas:
1,5Nos dias de Herodes, rei da Ju-
déia, vivia um sacerdote chamado 
Zacarias, do grupo de Abia. Sua 
esposa era descendente de Abraão 
e chamava-se Isabel. 6Ambos eram 
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justos diante de Deus e obedeciam 
fielmente	a	todos	os	mandamentos	
e ordens do Senhor. 7Não	tinham	
filhos	porque	Isabel	era	estéril,	e	
os dois já eram de idade avançada. 
8Em certa ocasião, Zacarias estava 
exercendo	as	funções	sacerdotais	
no	Templo,	pois	era	a	vez	de	seu	
grupo. 11Então apareceu-lhe o anjo 
do Senhor, de pé, à direita do altar 
do incenso. 12Ao vê-lo, Zacarias 
ficou	perturbado	e	o	temor	apo-
derou-se dele. 13Mas o anjo disse: 
“Não tenhas medo, Zacarias, por-
que	Deus	ouviu	tua	súplica.	Tua	
esposa,	Isabel,	vai	ter	um	filho,	e	
tu lhe darás o nome de João; 14Tu	
ficarás	alegre	e	feliz	e	muita	gente	
se alegrará com o nascimento do 
menino, 15Porque ele vai ser grande 
diante do Senhor. Não beberá vinho 
nem bebida fermentada e, desde 
o	ventre	materno,	ficará	repleto	
do Espírito Santo. 16Ele conduzirá 
muitos do povo de Israel ao Senhor 
seu Deus. 18Então Zacarias pergun-
tou ao anjo: “como terei certeza 
disto? Sou velho e minha esposa 
é	de	idade	avançada”.	19O anjo res-
pondeu-lhe: “Eu sou Gabriel. Estou 
sempre na presença de Deus, e fui 
enviado	para	dar	esta	boa	notícia.	
20Eis	que	ficarás	mudo	e	não	pode-
rás falar, até ao dia em que essas 
coisas acontecerem, porque tu não 
acreditaste nas minhas palavras, 

que hão de se cumprir no tempo 
certo”.	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:
•	 Na	Sagrada	Escritura,	todo	grande	

acontecimento – ainda que dis-
creto – é prenunciado por Deus 
através dos anjos: Sansão, João 
Batista,	Jesus.	A	toda	intervenção	
de Deus na história humana há 
uma preparação do povo;

•	 Deus	se	apresenta	a	Zacarias,	
Sacerdote e lhe anuncia o nas-
cimento	do	filho.	Zacarias,	pre-
so apenas à realidade terrena, 
duvida	e	pede	explicações;	por	
isso	fica	mudo;

•	 O	mesmo	pode	acontecer	a	cada	
um de nós. Pode ser que duvide-
mos da ação de Deus em nossas 
vidas.	E	fiquemos	mudos	diante	
da ação de Deus que se realiza, 
mesmo com nossa falta de fé;

•	 Em	que	situações	de	minha	vida	
ou de minha família eu duvidei da 
presença e do poder de Deus? 

Em que situações, mesmo tendo 
duvidado, a resposta do amor 
divino	se	verificou?	Tenho	sido	
sensível aos sinais de Deus?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À	luz	do	que	refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, pelos homens e mulheres 
de fé que peregrinam nesta terra, 
para que nunca lhes falte a con-
fiança em Deus e a esperança de 
tempos novos. Quem desejar pode 
também manifestar suas necessi-
dades	ou	agradecimentos.	(Tempo	
para que as pessoas façam suas pre-
ces).	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!

1. Senhor, vem salvar teu povo / 
das trevas da escravidão. / Só tu 
és nossa esperança, / és nossa 
libertação!

 Vem, Senhor, / vem nos salvar, / 
com teu povo / vem caminhar! 
(bis)

2. Contigo	o	deserto	é	fértil,	/	a	
terra	se	abre	em	flor;	/	da	rocha	
brota água viva, / da terra nasce 
esplendor!

GESTO CONCRETO: Ligar para 
um vizinho; falar-lhe da nossa 
esperança de tempos novos 
que se reacende em nossos 
corações no Natal; e convidá
-lo a também fazer a Novena.


