
32 Natalnovena de

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:
1. Preparemos os nossos caminhos, 

/ o Senhor está para chegar. / 
Alegria, não estamos sozinhos, 
/ o Senhor vem até nosso lar. 

 Vivemos na esperança de ver, 

neste Natal, / o mundo reno-
vado, pois Deus a nós se dá.

2. Deus não envia até nós “um 
presente”. / Ele vem com amor 
no Natal. / Com a Igreja exulte-
mos contentes: / Emanuel! Deus 
conosco! Natal!

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, este 
é o sétimo dia de nossa Novena 
de Natal. Estamos cada dia mais 
perto do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Já está quase 
tudo preparado. Faltam, apenas, 
os últimos preparativos. O pro-
feta Malaquias nos lembra: “eis 
que envio o meu anjo, e ele há 
de preparar o caminho para mim; 
logo chegará ao seu Templo o Do-
minador, que tentais encontrar, e 
o anjo da aliança, que desejais” 
(Ml 3,1). O nascimento de João 
Batista cumpre essa profecia. O 
precursor já está entre nós e nos 

“Nascerá para nós um pequenino, ele será chamado Deus e 
Forte; nele serão abençoados todos os povos da terra”. 

(Is 9,5; Sl 71,17)

prepara para a grande novidade: 
Deus mesmo visitará o Seu Povo e 
o libertará. É a oportunidade que 
o Senhor Deus nos oferece para 
que nos voltemos imediatamente 
para ele: “1,23Eis que eu vos enviarei 
o profeta Elias, antes que venha o 
dia do Senhor, dia grande e terrí-
vel; 24(Ml 1,23). As palavras de Ma-
laquias nos inserem num contexto 
de vida familiar. Pais e filhos pre-
cisam se reconciliar. Necessitam 
abrir o coração para o perdão. Só 
assim poderão perceber a sutileza 
da ação amorosa de Deus que, em 
Jesus Cristo, visita o nosso mundo 
e os nossos corações, mostrando-
nos que é Misericórdia e Com-
paixão. A exemplo de São João 
Batista, abramos nosso coração 
e disponhamo-nos a “preparar 
os caminhos do Senhor” (cf. Mt 
3,3). 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 1,57-66)

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!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas:
1,57Completou-se o tempo da gra-
videz de Isabel, e ela deu à luz 
um filho. 58Os vizinhos e parentes 
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ouviram dizer como o Senhor ti-
nha sido misericordioso para com 
Isabel, e alegraram-se com ela. 
59No oitavo dia, foram circunci-
dar o menino, e queriam dar-lhe 
o nome de seu pai, Zacarias. 60A 
mãe, porém, disse: “Não! Ele vai 
chamar-se João”. 61Os outros disse-
ram: “não existe nenhum parente 
teu com este nome”! 62Então, fi-
zeram sinais ao pai, perguntando 
como ele queria que o menino se 
chamasse. 63Zacarias pediu uma 
tabuinha, e escreveu: “João é o seu 
nome”. E todos ficaram admirados. 
64No mesmo instante, a boca de 
Zacarias se abriu, sua língua se 
soltou, e ele começou a louvar a 
Deus. 65Todos os vizinhos ficaram 
com medo, e a notícia espalhou-se 
por toda a região montanhosa da 
Judéia. 66E todos os que ouviam a 
notícia, ficavam pensando: “O que 
virá a ser este menino”? De fato, 
a mão do Senhor estava com ele. 
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 profecia de Malaquias anuncia 

a chegada de um grande rei, que 
será precedida por um mensagei-
ro e este nasce seis meses antes 
de Jesus, o Messias esperado;

• O nascimento do precursor 
causa alegria na comunidade. 
Os vizinhos se reúnem para ce-
lebrar a bondade do Senhor. A 
alegria pelo nascimento de João 
é contagiante;

• Por outro lado, igualmente cau-
sa medo diante de um outro 
acontecimento. Na apresenta-
ção de João no Templo, cumpre-
se outra profecia: Zacarias volta 
a falar. E todos se perguntam 
sobre “o que virá a ser esse me-
nino” (Lc 1,66).

• Também podemos nos pergun-
tar: por que nasci e vivo neste 
mundo e neste tempo? O que 
espera Deus de mim, pobre 
criatura? Sinto-me chamado a 
preparar neste mundo e neste 
tempo caminhos para Jesus em 
meu coração e no coração dos 
meus irmãos?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, pelos pobres, pelos excluí-
dos, pelos doentes e sofredores 

de nosso tempo, para que o Natal 
do Senhor lhes traga novo ânimo 
e reacenda neles a esperança de 
vida nova em Cristo. Quem dese-
jar 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!

1. Bendito o Deus de Israel, / que 
a seu povo visitou / e deu-nos 
libertação, / enviando um Sal-
vador / da casa do rei Davi, / 
seu ungido servidor.

2. Cumpriu-se a voz dos profetas / 
desde os tempos mais antigos, 
/quis libertar o seu povo / do 
poder dos inimigos, / lembran-
do-se da aliança / de Abraão e 
dos antigos.

3. Fez a seu povo a promessa / de 
viver na liberdade / sem medos 
/e sem pavores / dos que agem 
com maldade. / E sempre a ele 
servir / na justiça e santidade.

GESTO CONCRETO: Ligue para 
um amigo ou vizinho que 
você sabe que mora sozinho 
e convide-o a rezar com você 
o Santo Terço, meditando os 
Mistérios da alegria. Ofereça 
esta oração a todos os neces-
sitados, sobretudo para os que 
estarão sozinhos neste Natal.


