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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:
Ouve-se na terra um grito, / do 
povo um grande clamor: / Senhor, 
abre os céus, / que as nuvens 
chovam o Salvador!
1. É um só canto de amor e espe-

rança, / que a terra mãe germi-

nando contém, / a ti, Senhor, 
nós clamamos: / Vem, Senhor 
Jesus, vem!

2. Mesmo se as guerras destroem 
a terra, / pondo em perigo a paz 
e o bem, / que a nossa voz não 
se canse: / Vem, Senhor Jesus, 
vem!

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, esta-
mos no quinto dia de nossa Nove-
na de Natal. Com a Virgem Maria, 
colocamo-nos apressadamente 
a caminho da Judéia para levar a 
esperança de Salvação a todos os 
povos, começando por nossas fa-
mílias. Logo após saber que sua pa-
renta Isabel encontrava-se grávida, 
Maria parte apressadamente para 
ajudá-la. O Salvador, no ventre da 
Virgem Maria, já está no meio de 
nós. Como Isabel, a Igreja exulta de 
alegria por sua presença. Ouçamos 
todos o convite que a Palavra de 
Deus nos faz: “3,14Canta de alegria, 

“O rei de Israel é o Senhor; Ele está no meio de ti”.  
(Sf 3,15)

cidade de Sião; rejubila, povo de 
Israel! Alegra-te e exulta de todo o 
coração, cidade de Jerusalém! (Sf 
3,14). No encontro de duas mães 
– a jovem Virgem Maria e a anciã 
Isabel – um único hino de louvor a 
Deus, uma única manifestação de 
fé no cumprimento da Promessa 
de Deus a seu Povo; um único tes-
temunho de confiança em Deus, 
que tudo pode e realiza segundo o 
Seu Coração. 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 3,39-45)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó, Emanuel, sois nosso Rei e Orien-
tador,
Vinde salvar-nos, ó Senhor e nosso 
Deus!
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas:
1,39Naqueles dias, Maria partiu 
para a região montanhosa, di-
rigindo-se, apressadamente, a 
uma cidade da Judéia. 40Entrou 
na casa de Zacarias e cumprimen-
tou Isabel. 41Quando Isabel ouviu 
a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo. 42Com um 
grande grito exclamou: “Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre! 43Como 
posso merecer que a mãe do meu 
Senhor me venha visitar? 44Logo 
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que a tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança pulou de 
alegria no meu ventre. 45Bem-a-
venturada aquela que acreditou, 
porque será cumprido o que o 
Senhor lhe prometeu. 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 atitude da Virgem Maria nos 

mostra desprendimento e zelo 
por sua parenta. A mãe do Sal-
vador, coloca-se apressadamen-
te a serviço dos seus. Já Isabel, 
nos mostra a alegria por receber 
em sua casa (lugar da família) o 
Salvador. O encontro é marcado 
pela presença do Espírito Santo;

• O caminho que a Virgem Maria 
percorre até a casa de Zacarias 
percorreu-o, muitos anos antes, 
a Arca da Aliança (cf. 2Sm 6,2) 
e também o percorrerá, pou-
co mais tarde, o Senhor Jesus 
quando decide ir a Jerusalém, 
mesmo estando já jurado de 

morte (Lc 9,51). 
• Um caminho, três viagens: a da 

Arca da Aliança (AT), a da Virgem 
Maria e a do Salvador. Represen-
ta o caminho que Deus percorre 
em direção à humanidade, velha 
e necessitada da Graça. E que 
espera, com confiança o tempo 
da realização da Promessa;

• Como me coloco a caminho, 
anunciando a Boa Nova de Je-
sus? Como a recebo em minha 
casa, em meu lar? Sou capaz de 
exultar – como João Batista e Isa-
bel – pela presença de Cristo em 
minha vida? Coloco-me a serviço 
dos irmãos, sobretudo de meus 
familiares, como o fez a Virgem 
Maria hoje no Evangelho?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, por todas as nossas fa-
mílias; para que sejam visitadas 
por Jesus e pela Virgem Maria e 
exultem de alegria por merecer 
receber, na intimidade de seu 
lar, a Palavra de Deus Encarna-
da. 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 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. Primeira cristã, Maria da luz, 
sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. / 

Primeira cristã, Maria do amor, 
sabias, ó Mãe, seguir teu Se-
nhor.

 Nossa Senhora da milhões 
de luzes / que o meu povo 
acende pra te louvar. 

 Iluminada, iluminadora / Ins-
piradora de quem quer amar 
/ e andar com Jesus / e andar 
com Jesus / e andar com Jesus 
/ e andar com Jesus!

2. Primeira cristã, Maria do lar, en-
sinas, ó Mãe, teu jeito de amar. 
/ Primeira cristã, Maria da paz, 
ensinas, ó Mãe, como é que 
Deus faz.

 Nossa Senhora da milhões de 
luzes / que o meu povo acende 
pra te louvar.

 Iluminada, iluminadora / Ins-
piradora de quem quer amar 
/ e andar com Jesus / e andar 
com Jesus / e andar com Jesus 
/ e andar com Jesus!

GESTO CONCRETO: Procure 
se informar com a Secretaria 
Paroquial ou com a Coordena-
ção de sua Comunidade se há 
algum projeto de assistência 
às crianças necessitadas e apa-
drinhe uma delas, comprando-
lhe um presente de Natal.


