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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:
Como o sol nasce da aurora, de 
Maria nascerá / Aquele que a 
terra seca / em jardim converterá. 
/ Ó Belém, abre teus braços ao 
Pastor que a ti virá. / Emanuel, 

Deus conosco, / vem ao nosso 
mundo, vem!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, 

/ vem do alto dos céus onde 
estás! 

2. Vem teu rebanho salvar, / mos-
tra o amor que lhe tens! 

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nes-
te quarto dia de nossa Novena de 
Natal, com a Virgem Maria, esta-
mos – como Igreja – cada vez mais 
próximos da chegada do Menino 
Jesus.  Diferentemente de Zacarias, 
que duvida e pede explicações a 
Deus acerca do que lhe foi anuncia-
do (como meditamos no encontro 
anterior), a Virgem Maria assume 
uma outra postura: a de humilde 
serva, que ouve e responde amo-
rosamente ao apelo do Senhor. Ao 
dizer “sim” a Deus, a Virgem Maria 
aceita, na liberdade, que se cum-
pra nela o que fora profetizado por 

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o 
nome de Jesus”.  

(Lc 1,13)

Isaías muito tempo antes: “eis que 
uma virgem conceberá e dará à luz 
um filho, e lhe porá o nome de Ema-
nuel” (Is 7,14). Este será o sinal, há 
muito anunciado ao rei Acaz, num 
período muito difícil da história de 
Israel. A concepção Virginal indica 
que Jesus vem ao mundo pelo poder 
de Deus, sem a colaboração direta 
de um homem. Entretanto, Maria 
foi convidada a “aceitar” que isso 
se cumprisse nela. O que nos ensina 
que Deus concede ao homem a 
graça de colaborar, na liberdade, 
com o projeto de Salvação da Huma-
nidade. 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 co-

rações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai 
o Vosso Espírito e tudo será cria-
do 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 1,26-38)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó chave de Davi, que abre as por-
tas do Reino eterno,
Oh, vinde e livrai do cárcere o pre-
so, sentado nas trevas!
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas:
1,26No sexto mês, o anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia, chamada Nazaré, 27a uma 
virgem, prometida em casamento a 
um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da 
virgem era Maria. 28O anjo entrou 
onde ela estava e disse: “Alegra-
te, cheia de graça, o Senhor está 
contigo”! 29Maria ficou perturbada 
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com estas palavras e começou a 
pensar qual seria o significado da 
saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: 
“não tenhas medo, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 
31Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, a quem porás o nome de Jesus. 
32Ele será grande, será chamado 
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de seu pai Davi. 
33Ele reinará para sempre sobre os 
descendentes de Jacó, e o seu reino 
não terá fim”. 34Maria perguntou 
ao anjo: “Como acontecerá isso, se 
eu não conheço homem algum”? 
35O anjo respondeu: “O Espírito do 
Senhor virá sobre ti, e o poder do 
Altíssimo te cobrirá com sua sombra. 
Por isso, o menino que vai nascer 
será chamado Santo, Filho de Deus. 
36Também Isabel, tua parenta, con-
cebeu um filho na velhice. Este já é 
o sexto mês daquela que era consi-
derada estéril, 37Porque para Deus 
nada é impossível”. 38Maria, então, 
disse: “faça-se em mim segundo a 
tua palavra”. E o anjo retirou-se. 
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:
• Há uma grande diferença entre 

o “como terei certeza disso”, 
pronunciado por Zacarias (e que 
remete à incredulidade e a um 
pedido de provas) e o “como 
acontecerá isso”, pronunciado 
pela Virgem Maria (ela afirma 
que acontecerá; e apenas quer 
entender como se dará isso);

• A realização da promessa de 
Deus se dá por obra Dele. Em-
bora Deus aceite contar com a 
colaboração humana; expressa 
no “Sim” de Maria;

• O que está expresso na atitude 
de Maria, não é a sua própria 
vontade; mas o desejo de que 
se faça a vontade de Deus;

• Sinto-me preparado para dizer 
“sim” a Deus todas as vezes que 
Ele se apresenta a mim? Na mi-
nha existência, busco fazer mais 
a minha vontade ou a vontade 
de Deus? 

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, por todas as mulheres 
gestantes, para que tenham apoio 
e encontrem condições dignas e 

favoráveis para gerar com segu-
rança e tranquilidade os seus be-
bês. Quem desejar pode também 
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 Encar-
nação do Vosso Filho, cheguemos 
por sua paixão 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!

Da cepa brotou a rama, / da rama 
brotou a flor, / da flor nasceu Ma-
ria, / de Maria, o Salvador. (bis)
1. O Espírito de Deus sobre Ele 

pousará, / de saber, de enten-
dimento este Espírito será. / De 
conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, / achará sua alegria 
no temor do seu senhor.

2. Não será pela ilusão do olhar, do 
ouvir falar, / que Ele irá julgar os 
homens, como é praxe acontecer. 
/ Mas aos pobres desta terra com 
justiça julgará / e dos fracos o 
direito Ele é quem defenderá.

3. A palavra de sua boca ferirá 
o violento / E o sopro de seus 
lábios matará o avarento. / A 
justiça é o cinto que circunda 
a sua cintura / e o manto da 
lealdade é a sua vestidura.

GESTO CONCRETO: Ligar para 
uma gestante; parabenizando
-a pela gravidez e rezar com 
ela, pedindo a Deus que tudo 
ocorra bem; se possível ofe-
recer algum apoio para suas 
necessidades; e convidá-la a 
também fazer a Novena.


