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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:
Virá o dia em que todos, ao levan-
tar a vista, / veremos nesta terra 
reinar a liberdade. (bis)
1. Minha alma engrandece o Deus 

libertador. / Se alegra meu es-

pírito em Deus, meu Salvador, / 
pois Ele se lembrou do seu povo 
oprimido / e fez da sua serva a 
mãe dos esquecidos.

2. Imenso é seu amor, sem fim 
sua bondade / pra todos que na 
terra o seguem na humildade. 
/ Bem forte é nosso Deus, / le-
vanta o seu braço, / espalha os 
soberbos, destrói todo pecado.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, esta-
mos no sexto dia de nossa Novena 
de Natal. Somos convidados a abrir 
as “portas de nosso coração” para 
que o Deus Menino possa entrar.  
No encontro passado, Isabel exul-
tou no Espírito Santo, certa da 
grandeza de Deus. Hoje, a Virgem 
Maria, ainda na presença de sua 
parenta Isabel, também exulta 
no Espírito Santo, manifestando 
o poder e a misericórdia de Deus, 
que se estendem por toda a terra e 

“Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos bem mais alto, 
antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar”. 

(Sl 45,9)

em todos os tempos. Muito tempo 
antes, também num contexto de 
dificuldade, outra mulher exultou 
no Senhor, por suas grandes mara-
vilhas: Ana, mãe do grande profeta 
Samuel. Ela havia implorado ao Se-
nhor que lhe concedesse um filho. 
E eis que o Senhor a ouviu. Por isso, 
no Templo, oferecendo o menino 
a Deus, ela fez esta bela ação de 
graças: “1,27Eis o menino por quem 
eu pedi, e o Senhor ouviu a minha 
súplica. 28Portanto, eu também o 
ofereço ao Senhor (1Sm 1,27-28). A 
Virgem Maria, num contexto mais 
abrangente, canta o Magnificat 
(o Vinde e Exultemos) testemu-
nhando a grandeza de Deus e sua 
infinita misericórdia, demonstrada 
de geração em geração a todos 
os homens; mas – de forma toda 
especial – aos humildes, fracos e 
famintos. As atitudes de Ana, de 
Isabel, de Maria e de tantos outros 
personagens bíblicos nos mostram 
a grandiosidade de um pequeno 
gesto: pôr-se de joelhos, em ado-
ração, diante de Deus, Todo Pode-
roso e Santo. 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 1,46-56)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó, Rei e Senhor das nações, / e 
Pedra Angular da Igreja,
Vinde salvar a mulher e o homem, 
/ que, um dia, formastes do barro.
Aleluia, aleluia, aleluia!

6O
Encontro

REUNIDOS EM TORNO 
DA PALAVRA DE DEUS



30 Natalnovena de

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas:
Naquele tempo, 1,46Maria disse: 
“a minha alma engrandece o se-
nhor, 47e o meu espírito se alegra 
em Deus, meu Salvador,48porque 
olhou para a humildade de sua 
serva. Doravante todas as gerações 
me chamarão bem-aventurada, 
49porque o Todo-poderoso fez 
grandes coisas em meu favor. O 
seu nome é santo, 50e sua miseri-
córdia se estende de geração em 
geração, a todos os que o temem. 
51Ele mostrou a força de seu braço: 
dispersou os soberbos de coração. 
52Derrubou do trono os poderosos 
e elevou os humildes. 53Encheu de 
bens os famintos, e despediu os 
ricos de mãos vazias. 54Socorreu 
Israel, seu servo, lembrando-se 
de sua misericórdia, 55conforme 
prometera a nossos pais, em favor 
de Abraão e de sua descendência 
para sempre. 56Maria ficou três 
meses com Isabel; depois voltou 
para casa. 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 resposta de Ana ao cuidado 

que Deus teve para com ela nos 
mostra a gratidão e o reconheci-
mento pela graça recebida: “Eu 
também o ofereço ao Senhor” 
(1Sm 1,28). Se possível, lembrar 
que este fato é seguido por belo 
cântico: o Magnificat. 

• Exultar na presença do Senhor 
é reconhecer sua Grandeza e 
Majestade. Ao mesmo tempo, é 
contrapor nossa fraqueza à Força 
e ao Poder de Deus, para quem 
“nada é impossível” (cf. Lc 1,37).

• Vemos Ana, Isabel e a Virgem Ma-
ria exultarem no Senhor. Como 
me sinto nas ocasiões em que 
percebo que Deus vem em so-
corro de minhas necessidades? 
Sou grato a Deus ou rezo muito 
durante “o aperto” e, passada “a 
dificuldade” esqueço-me até de 
agradecer e reconhecer sua bon-
dade? Como está meu coração 
com a proximidade do Natal do 
Senhor? Posso dizer que também 
já exulto no Senhor?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, pelos cristãos do mundo 
inteiro, para que exultem de ale-
gria pela proximidade do Natal 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e 

encontrem forças para superar as 
adversidades da vida, confiando 
em Deus, que tudo pode. 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 
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!

1. Como é bonito teu nome, ó Maria, 
/ cantando a vida, quanta alegria! 
(2x) / No teu nome, o nome de 
cada mulher / que na vida busca 
sempre o que Deus quer. (2x)

2. Como é bonito teu rosto, ó Maria, 
/ paz e ternura, luz irradia! (2x) / 
Nos teus olhos todo jovem pode 
ver / a certeza do futuro renascer. 
(2x)

3. Como são lindas tuas mãos, ó 
Maria, / porta-estandarte da es-
trela-guia! (2x) / Uma mão pra 
consolar quem está chorando / 
e a outra encorajar quem está 
lutando. (2x)

GESTO CONCRETO: Procure 
se informar com a Secretaria 
Paroquial ou com a Coordena-
ção de sua Comunidade se há 
algum projeto de assistência 
às famílias necessitadas e ofe-
reça-se para contribuir com 
algum alimento não perecível 
que possa ser usado para Ces-
tas de Natal.


