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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:
É bom cantar um bendito, / um 
canto novo, um louvor! (bis)
1. Ao Deus dos tempos de outrora, 

/ suprema força da história, / 
que merece toda glória, / por 

Jesus nosso Senhor! (2x)
2.	Por	Jesus,	o	prometido,	/	pelos	

profetas predito, / pela virgem 
concebido / e esperado com 
amor! (2x)

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nes-
te oitavo dia de nossa Novena de 
Natal, acompanhemos Zacarias 
exultar no Espírito Santo e cantar 
um belo hino de louvor a Deus. 
De fato, Jesus está próximo. Os 
sinais dos tempos se apresentam.  
E aqueles que têm puro o coração 
conseguem	sentir	a	proximidade	
de Deus. Somos o templo novo da 
Nova Aliança. Por Jesus, sabemos 
que a morada de Deus é nosso 
coração. Num passado longínquo, 
o rei Davi pretendeu construir uma 
casa	para	o	Altíssimo	(cf.	2Sm	7,2).	
Mas Deus, carinhosamente, lhe 
mostrou que tudo Lhe pertence: 
o mundo, a humanidade, o próprio 

“Eis que já veio a plenitude dos tempos, em que Deus mandou 
à terra o seu Filho”. 

(Gl 4,4)

rei…	(cf.	2Sm	7,5-9).	Ao	invés	de	
aceitar uma casa, o Senhor Deus 
promete a Davi e a seu povo uma 
casa	(cf.	2Sm	7,10-11)	e	uma	des-
cendência eterna. [...] 14aEu serei 
para ele um pai e ele será para 
mim	um	filho”.	(2Sm	7,14a).	Deus	
mesmo construirá uma casa para 
si. Essa promessa terá pleno cum-
primento por meio do nascimento 
de Cristo, o Messias esperado. 
Jesus, da descendência do rei Davi, 
é o construtor da morada estável 
e eterna. Por Ele todo o Povo de 
Deus será convidado a ser “ver-
dadeira	casa	do	Senhor”.	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 1,67-79)

ANIMADOR: Cantemos/rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó	Sol	da	manhã,	/	ó	Sol	da	justiça,	
da eterna luz esplendor;
Oh, vinde brilhar para o povo, sen-
tado na sombra da morte.
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas:
Naquele tempo, 1,67Zacarias, o pai 
de João, repleto do Espírito San-
to,	profetizou	dizendo:	68“Bendito 
seja o Senhor, Deus de Israel, por-
que a seu povo visitou e libertou. 
69Fez aparecer para nós uma força 
de salvação na casa de seu ser-
vo Davi, 70como	tinha	prometido	
desde outrora, pela boca de seus 
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santos profetas, 71para nos salvar 
dos nossos inimigos e da mão de 
todos os que nos odeiam. 72Ele 
usou de misericórdia para com 
nossos pais, recordando-se de sua 
santa aliança 73e do juramento 
que fez a nosso pai Abraão, para 
conceder-nos, 74que libertos das 
mãos dos inimigos, nós o sirva-
mos, 75com	santidade	e	 justiça,	
em sua presença, todos os nossos 
dias. 76E tu, Menino, serás profeta 
do	Altíssimo,	pois	irás	adiante	do	
Senhor para preparar-lhe os cami-
nhos, 77anunciando ao seu povo 
a salvação, pelo perdão dos seus 
pecados. 78Graças à misericordiosa 
compaixão do nosso Deus, o sol 
que nasce do alto nos visitará, 
79para iluminar os que jazem nas 
trevas e nas sombras da morte, e 
dirigir nossos passos no caminho 
da	paz”.	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:
•	 Zacarias,	aquele	que	duvidou,	

agora compreende a grandeza 
de Deus, tendo ele mesmo fei-
to a experiência de esperar no 
Senhor. Por isso, une-se a Ana, 
a Isabel, à Virgem Maria e exulta 
no Espírito Santo;

•	 Na	primeira	parte	do	Cântico	
(vv	68-75),	Zacarias	narra	a	mi-
sericórdia	de	Deus	e	a	fidelidade	
do	Altíssimo	à	Aliança	feita	a	
Abraão;

•	 Na	segunda	parte	(vv	76-79),	
narra o futuro, iniciado pelo mi-
lagre	do	nascimento	de	seu	filho	
João, vocacionado a preparar o 
caminho para que a Boa Nova 
de Jesus encontre corações já 
predispostos à vinda do Reino;

•	 Como	está	meu	coração,	já	às	
portas do Natal do Senhor? Con-
sigo perceber, na minha história, 
a presença do Espírito Santo a 
me preparar constantemente 
para	ser	morada	do	Altíssimo?	
Dou	testemunho	fiel	de	que	Cris-
to, o Filho de Deus nascido em 
Belém, habita meu coração e 
me faz homem novo ou mulher 
nova?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR:	À	luz	do	que	refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, por nossas famílias (Igreja 
Doméstica), por nossas comuni-

dades, por nossa paróquia e por 
nossa Igreja (presente no mundo 
inteiro), para que esta Novena 
de Natal seja oportunidade de 
purificação e de preparação para 
o nascimento do Menino Jesus em 
nossa história e em nosso tem-
po. 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!

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 renovado, 
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!

GESTO CONCRETO: Entre em 
contato com a Coordenação 
de Liturgia de sua comunidade, 
procure saber se a Comunidade 
precisa de alguma colaboração 
para os festejos litúrgicos do 
Natal. Ofereça para ajudar de 
alguma	forma:	custeando	flores,	
higienizando Igreja, tomando 
parte na liturgia…


