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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:
O Senhor vem ao nosso encontro, 
/ o Senhor vem nos libertar! / O 
Senhor vem ao nosso encontro!
1. Todo o espaço vazio do coração 

/ seja pleno de luz e de alegria. 
/ Todo o ódio transforme-se em 

perdão, / toda a treva se torne 
luz do dia.

2. Todo o pranto em sorriso se 
transforme, / o convívio domine 
a solidão. / Vida nova desperte 
o amor que dorme, / pois Jesus 
vem trazer a salvação.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, 
neste nono e último dia de nossa 
Novena de Natal, estamos bem 
próximo do Natal de Nosso Senhor. 
Sabemos que a preparação para 
o Natal deve acontecer duran-
te todo o ano. No entanto, esta 
Novena é uma oportunidade de 
preparação imediata para a Sole-
nidade da Encarnação de Nosso 
Senhor. Durante esses nove dias de 
oração e de aprofundamento em 
torno da Palavra de Deus, ouvimos 
as principais lições que o Senhor 
Deus quis nos mostrar: 1) Jesus 
Cristo, Filho do Deus Vivo, fez-se 
homem e nasceu da descendência 

“O povo que andava na escuridão viu uma grande luz”. 
(Is 9,1)

de Davi; 2) o Justo José nos ensina 
a escutar a Palavra de Deus e a 
obedecê-la na fé; 3) Zacarias, por 
sua desconfiança, fica mudo fren-
te à manifestação divina, que se 
cumpre mesmo diante de sua in-
credulidade; 4) a Virgem Maria, ao 
contrário, acredita e aceita que se 
realize nela a Vontade do Senhor; 
5) na visita da Virgem Maria à sua 
parenta Isabel, ambas exultam no 
Espírito Santo. 6) no cântico da 
Virgem Maria, aprendemos que a 
misericórdia de Deus se estende a 
todos, especialmente aos peque-
nos e pobres; 7) pelo nascimento 
de João Batista, somos chamados 
a também preparar os caminhos 
do Senhor; e, por fim, 8) no cântico 
de Zacarias reconhecemos que 
Deus compartilha o caminho co-
nosco. Como vimos, temos motivo 
de sobra para aceitar que Cristo 
reacenda em nossos corações a 
esperança de um novo tempo de 
paz, pois “o povo que andava na 
escuridão viu uma grande luz” (Is 
9,1). 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 Espírito 
Santo sobre nós, para que possa-
mos acolher em nossos corações 
a mensagem de amor e de espe-
rança, que o Senhor nosso Deus 
reacende em nossos corações 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 sempre da sua conso-
lação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

II – ESCUTA À PALAVRA DE DEUS 
(IS 9,1-6)

Enquanto se canta, preparando o 
coração para a escuta à Palavra 
de Deus, todos os participantes 
podem acender uma vela naque-
la que esteve acesa em todos os 
encontros e que estará acesa tam-
bém na Ceia de natal. Depois da 
leitura, apagam-se as velas para 
a partilha. 

ANIMADOR: Cantemos juntos:

9O
Encontro

REUNIDOS EM TORNO 
DA PALAVRA DE DEUS
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Uma vela acendemos neste mo-
mento, / é a QUARTA vela da coroa 
do Advento. (bis)
Vem, vem, Jesus! Vem, vem, Jesus!  
/ Que nos ilumine com a tua luz! 
(bis) 

Leitor: Leitura do Livro do Profeta 
Isaías:
9,1O povo, que andava na escuridão, 
viu uma grande luz; para os que ha-
bitavam nas sombras da morte, uma 
luz resplandeceu. 2Fizeste crescer a 
alegria, e aumentaste a felicidade; 
todos se regozijam em tua presença 
como alegres ceifeiros na colheita, 
ou como exaltados guerreiros ao 
dividirem os despojos. 3Pois o jugo 
que oprimia o povo, – a carga sobre 
os ombros, o orgulho dos fiscais – 
tu os abateste como na jornada de 
Madiã. 4Botas de tropas de assalto, 
trajes manchados de sangue, tudo 
será queimado e devorado pelas 
chamas. 5Porque nasceu para nós 
um menino, foi-nos dado um filho; 
ele traz aos ombros a marca da rea-
leza; o nome que lhe foi dado é: 
Conselheiro admirável, Deus forte, 
Pai dos tempos futuros, Príncipe da 
Paz. 6Grande será o seu reino e a paz 
não há de ter fim sobre o trono de 
Davi e sobre o seu reinado, que ele 
irá consolidar e confirmar em justiça 
e santidade, a partir de agora e para 
todo o sempre. O amor zeloso do 

Senhor dos exércitos há de realizar 
estas coisas. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

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:
• O trecho de Isaías que medita-

mos nos apresenta o cântico de 
júbilo dos remidos. Alegram-se 
todos porque o tempo da escu-
ridão foi deixado para trás; 

• É chegado o tempo da liberdade 
e da paz. Tudo isso é realizado 
por obra de um rei (o Messias 
esperado), que nos apresenta 
o tempo da salvação como um 
tempo de luz, de alegria, de li-
bertação;

• O Novo Rei que nascerá rece-
be muitos títulos. Por isso, é o 
Verdadeiro “Deus Conosco”, o 
Esperado das Nações;

• Como a Novena me ajudou a re-
zar e a preparar o meu coração 
para o Natal do Senhor? Estamos, 
minha família e eu, prontos para 
receber o Menino Jesus em nos-
sos corações e em nosso lar?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: À luz do que refleti-
mos hoje, peçamos a Deus, nesta 
oração, por todos nós, os cristãos, 
para que a chegada do Menino 
Luz renove nossa força, nossa fé 
e nossa confiança na misericórdia 
divina, que vem em nosso socor-
ro. 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!

Oh! vem, Senhor, não tardes mais, 
/ vem saciar nossa sede de paz!
1. Oh! vem como chega a brisa 

do vento / trazendo aos pobres 
justiça e bom tempo!

GESTO CONCRETO: Caso haja 
algum familiar, parente ou 
amigo (próximo ou distante) 
que esteja “de mal” com você, 
tenha coragem e ligue para 
ele; peça desculpas e deseja-
lhe um Feliz Natal. Se você 
não se lembra de alguém a 
quem precise pedir desculpas, 
reze por aqueles que precisam 
desculpar-se; a fim de que o 
Senhor, por meio de suas ora-
ções, ajude aos que precisam 
de reconciliação.


