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Apresentação

Vinde, adoremos o Senhor que já está perto.

Queridos e queridas Catequistas de Círculo Bíblico, queridas Lideranças de nossas
Comunidades Eclesiais, queridas famílias,
A antífona acima – com a qual a Igreja
inicia as Orações Diárias no Tempo do
Advento – nos convida à adoração, nos
convida à contemplação, nos convida à
renovação de nossa fé e de nossa confiança no Senhor, que vem a nós com
Grande Poder; mas, ao mesmo tempo,
vem a nós na simplicidade e humildade de
uma criança reclinada numa Manjedoura.
Para esse ano de 2021 – em meio às dores,
aos sofrimentos, aos isolamentos e às muitas outras dificuldades inerentes a esse
nosso tempo de pandemia pelo Coronavírus
– esta Igreja Particular de Vitória do Espírito
Santo, nos convida a voltarmos, mais uma
vez, nosso olhar para o Menino Jesus; e
a suplicarmos ao Senhor que venha em
nosso auxílio. O Natal do Senhor é sempre
esperado com muita alegria e entusiasmo.
Este é um tempo de renovar a esperança e
aguardar alegremente tempos melhores.
Por isso, a Arquidiocese de Vitória convida
você, meu irmão ou minha irmã, a revisitar
o tempo das profecias, sobretudo o tempo
das profecias messiânicas. Há uma profunda relação entre o tempo dos profetas e o
tempo presente: a urgente necessidade de
romper com um tempo de dor e sofrimento
e a urgência em inaugurar um novo tempo
de paz e de justiça.
Tal como no passado, somos hoje chamados
a superar a desconfiança e a desolação e
a nos abrirmos para a confiança e para a
consolação que nos vem do Senhor. Israel

– nos tempos de Jeremias, Baruc, Sofonias,
Miquéias e Isaías – foi convidada pelo Senhor
a reerguer-se das ruínas e a colocar-se em
reconstrução, sempre na confiança plena
do amor e da fidelidade do Altíssimo.
A Igreja de Cristo, nestes tempos de muitos
desafios e de desconstrução, também é
chamada a renovar a fé e a esperança,
apegando-se à consolação que vem de Seu
Senhor e Mestre, Jesus Cristo, o Messias
que vem até nós.
Esta é, pois, uma Novena que pretende “falar
ao coração”; apontando, por meio das profecias, os sinais de esperança a nos fazer
acreditar que um mundo melhor é possível,
desde que estejamos com o coração voltado para Jesus Cristo, que vem a nós neste
Natal. Pretende falar ao coração, é verdade.
Mas, também espera despertar em nós um
profundo senso de corresponsabilidade pela
vida comunitária. Para o cristão, é preciso
que todos estejam bem para que cada um
(indivíduo) se sinta finalmente bem.
Ainda sob os cuidados exigidos por causa das
restrições sanitárias impostas pela pandemia,
esta Novena foi pensada para ser rezada em
família, na segurança de nossos lares. Ainda
não é tempo de visitarmos nossos amigos.
Contudo, nada impede que grupos de famílias se reúnam na nave da igreja (ou em outros locais amplos e abertos) para rezarem
juntos. Para tanto, precisam ser respeitadas
as normas de segurança: uso de máscara,
higienização das mãos com álcool (70%) e
distanciamento mínimo de 1,5m. Sugerese, nestes casos, que haja também certo
distanciamento entre as famílias.

Orientações Práticas para
bem Rezar essa Novena
• Como toda festa (grande ou pequena) também os encontros desta Novena, que antecedem
a Festa de Natal, precisam ser preparados com muito carinho. As indicações de símbolos
e as sugestões para ambientação precisam ser vistas com antecedência;
• Os fiéis que coordenarão o Encontro do dia deverão ler previamente o material. Procurem
ler as indicações bíblicas e as citações. Uma preparação prévia permite “ligar” o texto às
circunstâncias da família ou da comunidade. Procurem ir além dos limites do próprio texto,
fazendo a ligação fé-vida;
• Ao final de cada dia, será oferecida uma sugestão de “Gesto Concreto”. Incentivem-se as
pessoas a realizá-lo, na medida possível. Se não todos, ao menos alguns deles;
• A sugestão de uma vela (média ou grande) a ser acesa nos Encontros - e, também, na Ceia de
Natal da família - é bastante significativa. Ela mostrará que o Natal do Senhor foi esperado
e preparado com muito carinho e orações. Nos casos em que a Novena seja feita na Igreja
ou fora dos lares, este rito precisará ser adaptado. Talvez, possam manter uma única vela
nos dias da Novena e, no último, cada família participante receberá e acenderá sua própria
vela na vela da comunidade e a levará para acendê-la novamente na Ceia de Natal;
• Os textos escolhidos para cada dia da novena, naturalmente, nos levarão a questionar a
atuação de nossos governantes. A leitura dos profetas nos faz refletir e repensar nossas
opções e ações sociais. Porém, cuidemos para não entrarmos em discussões político-partidárias e perdermos, assim, nosso objetivo principal: rezar com a Palavra de Deus e, à luz
dessa Palavra, rezar pela nossa realidade e para que Deus nos ilumine nos momentos de
decisões. Oração e Comunhão nos alimentem. É tempo de somar e fortalecer, não de dividir
e enfraquecer.
Por meio desta Novena, confiemo-nos ao Deus da Vida, que vem a nós na singeleza de um
presépio e mostra-nos o caminho da esperança e da paz.
O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, nos acompanhe nestes dias de oração e de preparação para o nascimento de
Seu Filho Jesus.
Tenhamos todos uma excelente oportunidade de rezarmos juntos, em família (ou em famílias),
preparando-nos para o Natal do Senhor!
Comissão Arquidiocesana para o Círculo Bíblico
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Oração do Ângelus
O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
R: e ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as
mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém
Eis aqui a serva do Senhor.
R: Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
...Ave Maria...
E o Verbo se fez carne.
R: E habitou entre nós.
...Ave Maria...
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos:
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo,
pela mensagem do Anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos,
por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem
Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amém!
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Encontro

Justiça

“O Senhor é a nossa justiça”.
(Jr 33,16)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
O Senhor vem ao nosso encontro,
/ o Senhor vem nos libertar! / O
Senhor vem ao nosso encontro!

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.
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1. Todo o espaço vazio do coração
/ seja pleno de luz e de alegria!/
Todo o ódio transforme-se em
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Leitor 2: A amarga experiência do
Exílio tem como “consequência positiva” o retorno à esperança e à
confiança em Deus, que fará justiça
aos pobres. O Senhor, por seu poder
Salvador, reerguerá a Casa de Davi
destruída. O acontecimento trará
paz a Judá, pois o Senhor-NossaJustiça fará valer a Lei e a Justiça.

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!
3. Cantem todos um hino de louvor
/ aclamando o Menino de Belém! / Todo o povo receba o seu
Pastor / a guiar nos caminhos
para o bem!

Leitor 1: O texto bíblico que meditamos hoje, nos mostra que o
homem da antiguidade percebia
sua incapacidade para chegar à
realização da vida humana. E, nesta carência, descobriu o Deus que
Salva. Os profetas anunciam a chegada do Salvador. O libertador de
Israel: Jesus Cristo, Nosso Senhor!

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, iniciamos com alegria a nossa Novena de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança e
de reanimar nossos corações, pois
“o Senhor está para chegar”.

Leitor 2: Em nosso tempo, como
nos tempos de Jeremias, nosso
maior desafio é o de romper com
as falsas seguranças de nosso tempo (dinheiro, poder, dominação, liberdade exacerbada, autoreferencialidade, egoísmo, apatia, fome,
guerra, injustiça, entre outros) e
nos voltarmos para Deus, que nos
visita na fragilidade de um Menino
numa manjedoura.

Leitor 1: A profecia de Jeremias
aponta para a fidelidade de Deus
à Aliança, apesar da infidelidade
do povo, sobretudo dos mais poderosos. Decisões erradas, acordos
políticos com povos pagãos levaram os hebreus ao sofrimento; pois
confiaram mais em si mesmos e em
suas alianças do que no Deus da
Vida. Muita injustiça fora cometida
contra os pobres e indefesos.
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Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.
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Todos: Bendito seja o Senhor Deus
que – pela Encarnação de seu Filho
Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo – vem nos
visitar!

a casa de Israel e para a casa de
Judá. 15Naqueles dias, naquele
tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a
lei e a justiça na terra. 16Naqueles
dias, Judá será salvo e Jerusalém
terá uma população confiante;
este é o nome que servirá para
designá-la: ‘O Senhor é a nossa
Justiça’”. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Animador: Preparemo-nos para
acolher, em nossos corações, a
mensagem de amor e de esperança que o Senhor nosso Deus
reacende em nossos corações pelo
advento de seu Filho Jesus Cristo.

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

Oremos: Ó Deus todo-poderoso,
concedei a vossos fiéis o ardente
desejo de possuir o reino celeste,
para que, acorrendo com as nossas
boas obras ao encontro de Cristo
que vem, sejamos reunidos à sua
direita na comunidade dos justos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Diante da infidelidade do povo,
o profeta anuncia a vinda do
Messias, como um ato de amor
e de fidelidade de Deus à Sua
Promessa;
• O Senhor fará ressurgir a casa de
Davi destruída. Com isso, voltará
a paz e Jerusalém receberá o
mesmo nome do seu Salvador:
Senhor-Nossa-Justiça.
• O que o texto bíblico nos ensina
neste Tempo do Advento? Vivo
na esperança de tempos novos
(confiando em Deus) ou preo-

II – Escuta à Palavra de Deus
(Jr 33,14-16)
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
Fala, Senhor, fala da vida! / Só Tu
tens palavras eternas: / queremos
te ouvir! (bis)
Leitor: 33,14“Eis que virão dias, diz
o Senhor, em que farei cumprir a
promessa de bens futuros para
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1. Oh! vem como chega a brisa
do vento / trazendo aos pobres
justiça e bom tempo!
2. Oh! vem como chega a chuva
no chão / trazendo fartura de
vida e de pão!
3. Oh! vem como chega a luz que
faltou, / só tua Palavra nos salva,
Senhor!
4. Oh! vem como chega a carta
querida, / bendito carteiro do
Reino da vida!
5. Oh! vem como chega o Filho
esperado, / caminha conosco,
Jesus bem-amado!
6. Oh! vem como chega o Libertador, / das mãos do inimigo nos
salva, Senhor!

cupo-me demasiadamente em
ser previdente (confiando em
minhas próprias forças)? Como
estou me preparando para o
Natal de Nosso Senhor neste
ano de 2021?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Nossa Justiça, ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…
Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos – aguardando
o Natal do Senhor – em Nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!

GESTO CONCRETO: Telefonar
para uma pessoa ou família
para saber como está e convidá-la para rezar a Novena
de Natal.

Oh! vem, Senhor, não tardes mais,
/ vem saciar nossa sede de paz!
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Alegria

“Vê teus filhos reunidos pela voz do Santo,
jubilosos por Deus ter-se lembrado deles”.
(Br 5,5)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
1. Senhor, atendei os pedidos,
/ Senhor, escutai nossa voz, /
pois sempre serão atendidos /
aqueles que esperam em vós.
Vinde, Senhor, visitar vosso povo:
/ em Jesus Cristo recriá-lo de
novo! (bis)

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.
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2. Vós sois nossa grande esperança, / certeza de libertação. /
Mandai vosso Filho criança /
ao mundo trazer salvação.
3. Do céu vai jorrar água viva, /
que faz o deserto florir / e quem
esta graça cultiva / feliz haverá
de sorrir.

volta. É o tempo da esperança de
novos Céus e da nova Terra.
Leitor 1: Numa leitura cristã da
profecia, Jerusalém, a morada do
Altíssimo, é a Igreja, na qual se
dá – em nossos dias – o encontro do povo com o seu Deus. Por
isso, a Igreja conclama, a cada
ano, a geração atual a voltar-se
para Deus; que se mostra a nós
no presépio.

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!

Leitor 2: Para o nosso tempo, o
Advento é o tempo propício de
conversão, de preparação dos caminhos do Senhor, de endireitar
suas veredas, a fim de que o Reino
de Deus chegue mais plenamente
à comunidade humana.

Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena
de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança
e de reanimar nossos corações,
pois “o Senhor está para chegar”.
Leitor 1: A profecia de Baruc
aponta a confissão dos pecados
do povo, que está no exílio, em
Babilônia. Para o profeta, a triste
realidade do exílio deveu-se à dureza de coração dos hebreus, que
não observaram os mandamentos
da Lei de Deus.

Animador: 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 Encarnação de seu Filho
Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo – vem nos
visitar!

Leitor 2: Contudo, o castigo não é
a última palavra. Ao pedido de perdão, Deus se mostra benevolente.
O profeta convida os homens e
mulheres daquela época a abrirem
seus corações para a esperança da
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reacende em nossos corações pelo
advento de Seu Filho Jesus Cristo.

para sempre: “paz-da-justiça e
glória-da-piedade”. 5Levanta-te,
Jerusalém, põe-te no alto e olha
para o Oriente! Vê teus filhos reunidos pela voz do Santo, desde
o poente até o levante, jubilosos
por Deus ter-se lembrado deles.
Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Oremos: Ó Deus todo-poderoso
e cheio de misericórdia, nós vos
pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr
ao encontro do vosso Filho; mas,
instruídos pela vossa sabedoria,
participemos da plenitude de
sua vida. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

II – Escuta à Palavra de Deus
(Br 5,1-5)
Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
É como a chuva que lava, / é como
o fogo que arrasa. / Tua Palavra é
assim, / não passa por mim sem
deixar um sinal. (bis)

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Jerusalém (a Igreja) é convidada
a despir-se do luto e da aflição
e a vestir-se da esperança; pois
Deus virá em seu socorro;
• A glória de Jerusalém está no
temor do Senhor Deus. Por esse
temor, virá a prática da justiça
que garantirá a paz.
• Neste tempo conturbado em
que vivemos, qual a atualidade
das profecias para nós? As dificuldades do tempo de Baruc são
semelhantes às dificuldades de
nosso tempo? Como o Advento
do Senhor me ajuda a manter a
fé, a esperança e a confiança em

Leitor: Leitura do Livro do Profeta
Baruc:
5,1
Despe, ó Jerusalém, a veste de
luto e de aflição, e reveste, para
sempre, os adornos da glória vinda
de Deus. 2Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus
e põe na cabeça o diadema da
glória do Eterno. 3Deus mostrará
teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu.
4
Receberás de Deus este nome
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com teu povo / vem caminhar!
(bis)
2. Contigo o deserto é fértil, / a
terra se abre em flor; / da rocha
brota água viva, / da terra nasce
esplendor!
3. Tu marchas à nossa frente, / és
força, caminho e luz. / Vem logo
salvar teu povo, / não tardes,
Senhor Jesus!

Deus, que vem a nós na humildade de uma criança reclinada
num presépio?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Nosso Júbilo, ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…
Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).

GESTO CONCRETO: Fazer uma
breve revisão de vida e trazer
presente em seu coração um
ato de infidelidade a Deus.
Pedir perdão ao Altíssimo e
procurar corrigir as consequências por meio de um gesto concreto: oferecer ajuda a
alguém necessitado, alimentar
um faminto, colaborar com a
Campanha “Paz e Pão”. Caso
seja algo muito grave, procurar
confessar-se.

Animador: Estivemos e permaneceremos unidos – aguardando
o Natal do Senhor – em Nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
1. Senhor, vem salvar teu povo /
das trevas da escravidão. / Só Tu
és nossa esperança, / és nossa
libertação!
Vem, Senhor, / vem nos salvar, /
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Confiança

“O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti,
nunca mais temerás o mal”.
(Sf 3,15)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
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!
2. Oh! Vem como chega a chuva

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.
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no chão / trazendo fartura de
vida e de pão!
3. Oh! Vem como chega a luz que
faltou, / só tua Palavra nos salva,
Senhor!
4. Oh! Vem como chega a carta
querida, / bendito carteiro do
Reino da vida!
5. Oh! Vem como chega o Filho
esperado, / caminha conosco,
Jesus bem-amado!
6. Oh! Vem como chega o Libertador, / das mãos do inimigo nos
salva, Senhor!

des catástrofes sobrevirão sobre
todos. Não obstante, anuncia também o advento de dias melhores
para Jerusalém.
Leitor 1: O trecho da profecia que
ouviremos apresenta o tema da
Salvação em dois polos. Em primeiro lugar, a salvação é negação
ao pecado. É perdão dos pecados,
libertação de todo o mal, revogação da condenação advinda pela
dureza de coração dos filhos de
Deus. Em segundo lugar, a Salvação é afirmação da misericórdia
divina; pois é reconciliação e comunhão com Deus.

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

Leitor 2: Desta novidade divina,
a Salvação, decorre uma grande
alegria. Alegria que não deve ser
confundida com fantasia; mas uma
realidade profunda que se origina
do “estar em paz com Deus”.

Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena
de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança
e de reanimar nossos corações,
pois “o Senhor está para chegar”.

Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.

Leitor 1: No tempo de Sofonias,
Israel vivia numa situação de miséria moral. Injustiças e delitos
eram praticados de forma leviana
e sem medo de represálias por
parte dos poderosos.

Todos: Bendito seja o Senhor Deus
que, pela Encarnação de seu Filho
Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo, vem nos
visitar!

Leitor 2: Sofonias proclama sua
mensagem e lembra ao povo que,
se continuar nesta situação, gran-
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acolher, em nossos corações, a
mensagem de amor e de esperança que o Senhor nosso Deus
reacende em nossos corações pelo
advento de Seu Filho Jesus Cristo.

meio de ti, o valente guerreiro te
salva; ele exultará de alegria por
ti, movido por amor; exultará por
ti, entre louvores, 18acomo nos dias
de festa”. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Oremos: Ó Deus de bondade, que
vedes o vosso povo esperando
fervoroso o Natal do Senhor, dainos chegar às alegrias da Salvação
e celebrá-las sempre com intenso
júbilo na solene liturgia. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

II – Escuta à Palavra de Deus
(Sf 3,14-18a)

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Oriundo dos tempos da reconstrução de Jerusalém, após o
exilio, o hino convida os judeus
a alegrarem-se em seu Senhor,
que lhes permitiu voltar a Jerusalém e a reconstruírem-na;
• O Senhor Deus ama o “pequeno
resto de Israel”, por isso dele
cuida e protege.
• A pandemia pelo Coronavírus
trouxe a necessidade de muitas
modificações em nossas vidas.
Muitos de nós precisaram se
adaptar. Que relação podemos
perceber entre as dificuldades
do tempo de Sofonias e as de
nosso tempo? Reconstruir-se
e reconstruir não é fácil. Entretanto, podemos contar sempre
com a graça de Deus. Que sen-

Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, / queremos
caminhar com retidão, na tua luz.
Leitor: Leitura da Profecia de Sofonias:
3,14
Canta de alegria, cidade de Sião;
rejubila, povo de Israel! Alegra-te
e exulta de todo o coração, cidade
de Jerusalém! 15O Senhor revogou
a sentença contra ti, afastou teus
inimigos; o rei de Israel é o Senhor,
ele está no meio de ti, nunca mais
temerás o mal. 16Naquele dia, se
dirá a Jerusalém: “Não temas, Sião,
não te deixes levar pelo desânimo! 17O Senhor, teu Deus, está no
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/ Neste pão, um mundo novo /
quer teu povo, Deus fiel!
2. Vão brotar em desertos mil fontes, / que canteiros de paz vão
regar. / Também vidas sem luz
de horizontes, / na luz viva do
céu vão brilhar.
3. Nosso Deus vem plantar a justiça / neste mundo de sonhos
tão vãos. / E banir para sempre
a cobiça, / que destrói sempre
a vida de irmãos!
4. Não impérios de morte reinando, / só gerando caminhos
de dor. / O Senhor quer a vida
ostentando / o troféu sempre
eterno do amor!
5. A chegada de Deus aguardando,
/ eis um povo em caminhos de
luz! / E com ele o Senhor caminhando / para a casa do Pai
o conduz!

timentos o Advento do Senhor
desperta em nossos corações?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Nossa Esperança,
ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…
Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos, aguardando
o Natal do Senhor, em Nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.

GESTO CONCRETO: Ligar ou
escrever para uma família que
se encontra em situação de
tristeza (luto, enfermidade,
violência) falando-lhe da esperança cristã e do Advento do
Senhor, que reacende em nós
a alegria de viver e o desejo
de seguir adiante, buscando
o sentido da vida em Nosso
Senhor Jesus Cristo.

Todos: Amém!
1. As colinas vão ser abaixadas, / os
caminhos vão ter mais fulgor. /
O Senhor quer as vidas ornadas
/ para a festa da vida e do amor!
Vem, Senhor! Vem salvar teu
povo! / Deus conosco, Emanuel!
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Paz

“E ele mesmo será a paz”.
(Mq 5,4)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
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 renovado,

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.
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Leitor 1: O curioso é que esta
reconstrução partirá das origens
simples. Uma cidadela sem importância para o mundo; mas repleta
de significado para Deus: Belém,
a menor das cidades!

pois Deus a nós se dá.
2. Deus não envia até nós “um
presente”. / Ele vem com amor
no Natal. / Com a Igreja exultemos contentes: / Emanuel! Deus
conosco! Natal!
3. A este mundo enfermo e cansado / vem Jesus com amor visitar.
/ Confiemos! Estando Ele ao
lado, / nosso mundo vai pronto
sarar!

Leitor 2: Deus virá ao mundo e
mostrará seu poder salvador. Porém, como sempre, no silêncio. E
também na humildade dos menos
notáveis do povo. “De ti, Belém,
há de sair aquele que dominará
em Israel” (Mq 5,1). “Ele mesmo
será a paz” (Mq 5,4).

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!

Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.

Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena
de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança
e de reanimar nossos corações,
pois “o Senhor está para chegar”.

Todos: Bendito seja o Senhor Deus
que, pela Encarnação de seu Filho
Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo, vem nos
visitar!

Leitor 1: Belém, a menor das
cidades de Judá, será o local do
nascimento do Messias prometido pelos profetas: Aquele que
estenderá seu reino de paz até os
“extremos confins da terra”.

Animador: Preparemo-nos para
acolher, em nossos corações, a
mensagem de amor e de esperança que o Senhor nosso Deus
reacende em nossos corações pelo
advento de Seu Filho Jesus Cristo.

Leitor 2: O Profeta Miquéias anuncia a chegada do “rebento de Jessé”. Ou melhor, anuncia a chegada
do “rebento de Davi”, raiz de Jessé.
Do reino destruído de Davi, Deus
fará uma nova nação poderosa.
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Filho, para que possamos, pelo
seu advento, vos servir de coração
purificado. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

seu Deus; os homens viverão em
paz, pois ele agora estenderá o
poder até os confins da terra, 4E
ele mesmo será a paz”. Palavra
do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

II – Escuta à Palavra de Deus
(Mq 5,1-4a)

Animador: Rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
Envia tua Palavra, / Palavra de
salvação, / que vem trazer esperança, / aos pobres, libertação.
Tua Palavra de vida é como a chuva
que cai, / que torna o solo fecundo
e faz nascer a semente; / é água
viva da fonte, que faz florir o deserto, / é uma luz no Horizonte, /
é novo caminho aberto.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Aquele que governará Israel não
sairá de Jerusalém, a capital e
sede da monarquia. Ao contrário, virá de Belém de Éfrata, o
menor entre os clãs de Judá;
• O Messias, Justo-Pastor – e não
rei ao modo do mundo – defenderá o seu povo das nações
opressoras. Este é o sonho do
“pequeno resto de Israel”, um
povo sofrido que rejeita a monarquia e sua tirania e que se
confia à proteção de Deus.
• O Messias escolhe nascer
numa pequena aldeia. Evita a
turbulência da grande cidade.
No entanto, vem para todos:
pequenos e grandes, pobres e
ricos. A profecia de Miquéias

Leitor: Leitura da Profecia de Miquéias:
Assim diz o Senhor: 5,1Tu, Belém
de Éfrata, pequenina entre os mil
povoados de Judá, de ti há de sair
aquele que dominará em Israel;
sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade.
2
Deus deixará seu povo ao abandono, até ao tempo em que uma
mãe der à luz; e o resto de seus
irmãos se voltará para os filhos de
Israel. 3Ele não recuará, apascentará com a força do Senhor e com
a majestade do Nome do Senhor
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1. As nossas mãos se abrem / mesmo na luta e na dor. / E trazem
pão e vinho / para esperar o
Senhor.
Deus ama os pobres / e se fez
pobre também. / Desceu à terra
/ e fez pousada em Belém.
2. As nossas mãos se elevam /
para, num gesto de amor, / retribuir a vida, / que vem das
mãos do Senhor.
3. As nossas mãos se encontram
/ na mais fraterna união. / Façamos deste mundo / a grande
“Casa do Pão”!
4. As nossas mãos sofridas / nem
sempre têm o que dar, / mas
vale a própria vida / de quem
prossegue a lutar!

fala-nos de Jesus, que deseja
renascer em nossos corações
onde quer que habitemos.
Consigo perceber a presença
de Jesus em meu pequeno ou
grande bairro? Valorizo o lugar
em que eu moro, por mais que
o julgue sem importância no
cenário urbano?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Nossa Paz, ouvinos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…

GESTO CONCRETO: Procurar
se informar sobre as ações de
Socorro aos mais necessitados
que acontecem na Paróquia/
Comunidade e oferecer-se
para ajudar de alguma forma:
quer seja por ajuda financeira,
quer seja oferecendo-se para
algum trabalho voluntário.

Animador: Saudemos nossa querida Mãe, a Senhora da Esperança:
(conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos – aguardando
o Natal do Senhor – em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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Esperança

“Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho”.
(Is 7,14)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
1. É tempo do meu advento, da
vinda surpresa no meio de vós,
/ por isso conclamo profetas
que, ao longo da terra, elevem
sua voz. / É tempo de um novo
Isaías / que, atento aos rumos
da vida, / indique um caminho

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.
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Leitor 1: No tempo do profeta
Isaías, a Dinastia de Davi (Sul), herdeira da promessa, corria grande
perigo. Os reis de Aram e de Israel
(Norte) pretendiam eliminá-la.

novo e a libertação para todo o
meu povo!
Isaías, Isaías! / Anuncia o Messias
/ e consola o povo meu. (2x)
2. Que eleve sua voz contra todos
aqueles que levam uma vida
maldosa. / Que aja com grande
energia, que implante a justiça
e aos pobres console. / Que
anuncie uma nova esperança
e um Deus que é sempre presença. / Que a todos os homens
conteste e, no meio dos povos,
/ se torne um profeta.
3. Eu quero que todos os homens
caminhem segundo os critérios
de Deus. / Eu quero uma tal
comunhão que eu possa chamá
-los de filhos meus! / Eu quero
as crianças sorrindo sempre ao
ver novo mundo surgindo. / Eu
quero esperança maior para
aqueles que lutam por um mundo melhor.

Leitor 2: O rei Acaz, acuado, em
vez de invocar a proteção do Altíssimo, opta por sacrificar seu
próprio filho aos ídolos e busca
fazer aliança com uma antiga nação inimiga de Israel: a Assíria.
Causando ainda mais dores e sofrimentos aos pequeninos.
Leitor 1: Por isso, Isaías insiste com
o rei sobre esse absurdo e sugere
ao monarca que peça a Deus um
sinal. O rei Acaz continua insistindo
em sua infidelidade. Mostra, com
isso, não ter fé no Deus da Vida.
Leitor 2: Dessa forma, Deus mesmo anuncia uma intervenção:
uma virgem conceberá e dará à
luz um herdeiro para o trono de
Davi; apesar da infidelidade do
povo. Mais tarde, os cristãos reconhecerão em Jesus, o Menino
de Belém, esse herdeiro nascido
de uma virgem.

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena
de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança
e de reanimar nossos corações,
pois “o Senhor está para chegar”.
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Todos: Bendito seja o Senhor Deus
que, pela Encarnação de seu Filho
Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo, vem nos
visitar!

ao Senhor teu Deus que te faça
ver um sinal, quer provenha da
profundeza da terra, quer venha
das alturas do céu”. 12Mas, Acaz
respondeu: “Não pedirei, nem tentarei o Senhor”. 13Disse o profeta:
“ouvi então, vós, casa de Davi; será
que achais pouco incomodar os
homens e passais a incomodar até
o meu Deus? 14Pois bem, o próprio
Senhor vos dará um sinal. Eis que
uma virgem conceberá e dará à
luz um filho, e lhe porá o nome
de Emanuel”. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Animador: Preparemo-nos para
acolher, em nossos corações, a
mensagem de amor e de esperança que o Senhor nosso Deus
reacende em nossos corações pelo
advento de Seu Filho Jesus Cristo.
Oremos: Ouvi com bondade, ó
Deus, as preces do vosso povo,
para que, alegrando-nos hoje com
a vinda do vosso Filho em nossa
carne, alcancemos o prêmio da
vida eterna, quando ele vier na
sua glória. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

II – Escuta à Palavra de Deus
(Is 7,10-14)

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Diante do perigo da própria
morte e da morte de sua descendência, o rei Acaz faz uma
escolha ainda mais nefasta: escolhe abandonar o Deus da Vida
e oferecer sacrifício humano
(seu próprio filho) aos ídolos
pagãos;
• Deus intervirá, mostrando um
sinal: uma virgem conceberá e

Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
Palavras de salvação / somente
o céu tem pra dar, / por isso meu
coração / se abre para escutar.
Leitor: Leitura do Livro do Profeta
Isaías:
Naqueles dias, 7,10o Senhor falou com Acaz dizendo: 11“Pede

novena de

30

Natal

dará à luz um herdeiro. Este,
sim, verdadeiramente oferecido, na liberdade, em favor de
todos os homens e mulheres
da terra.
• Quando me encontro em dificuldade, o que faço: confio
em Deus e aguardo seus sinais
ou busco alternativas mágicas
para a solução dos problemas,
como fez o rei Acaz? O Natal do
Senhor é anunciado por Isaías.
O Filho de Deus virá ao mundo,
apesar das infidelidades do rei
e do povo. Como me preparo
para essa chegada neste ano
de 2021?

querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos, aguardando
o Natal do Senhor, em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Profetas anunciaram, e Cristo se
encarnou. / O que era só mistério
nascendo se revelou. (bis)
1. Como o seio de Maria é fecundo e dá a luz, / toda história
amadurece, frutifica em Jesus.
2. Cristo nasce no silêncio e na paz
do coração. / Nossa vida deve
sempre revelá-lo ao irmão.

III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Deus-Conosco
-Emanuel, ouvi-nos!

GESTO CONCRETO: Ligar para
uma mulher grávida e rezar
com ela, pedindo a Deus que
abençoe a gestação e providencie o necessário para um
bom parto. Aproveitar para
convidá-la a se preparar para
o Natal.

Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…
Animador: Saudemos nossa
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“Preparai no deserto o caminho do Senhor”.
(Is 40,3)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
1. É tempo do meu advento, da
vinda surpresa no meio de vós,
/ por isso conclamo profetas
que, ao longo da terra, elevem
sua voz. / É tempo de um novo
Isaías / que, atento aos rumos
da vida, / indique um caminho

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.
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alegria do povo exilado pela proximidade do retorno à Terra Prometida.

novo e a libertação para todo o
meu povo!
Isaías, Isaías! / Anuncia o Messias
/ e consola o povo meu. (2x)
2. Que eleve sua voz contra todos
aqueles que levam uma vida
maldosa. / Que aja com grande
energia, que implante a justiça
e aos pobres console. / Que
anuncie uma nova esperança
e um Deus que é sempre presença. / Que a todos os homens
conteste e, no meio dos povos,
/ se torne um profeta.
3. Eu quero que todos os homens
caminhem segundo os critérios
de Deus. / Eu quero uma tal
comunhão que eu possa chamá
-los de filhos meus! / Eu quero
as crianças sorrindo sempre ao
ver novo mundo surgindo. / Eu
quero esperança maior para
aqueles que lutam por um mundo melhor.

Leitor 2: Mais do que pelo acontecimento histórico, a alegria se
dá pela reconciliação com Deus;
que alivia a dor e o sofrimento
(considerados castigo por causa
dos pecados) e anuncia o tempo
do perdão completo e do restabelecimento da amizade entre Deus
e o seu povo.
Leitor 1: O Caminho está preparado, as veredas foram endireitadas, o Salvador nos vem. Como
no tempo de Isaías, o tempo do
Natal do Senhor é precedido
por preparação e também por
alegria.
Leitor 2: João Batista, no deserto,
abre caminho para a conversão.
Os cristãos, por meio do Tempo
do Advento, se preparam e convidam o mundo a se preparar para
a chegada do Grande Rei.

Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena
de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança
e de reanimar nossos corações,
pois “o Senhor está para chegar”.

Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.

Leitor 1: Hoje, continuaremos a
meditar sobre a profecia de Isaías,
que nos apresenta a explosão de
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Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo, vem nos
visitar!

coração de Jerusalém e dizei em
alta voz que sua servidão acabou
e a expiação de suas culpas foi
cumprida; ela recebeu das mãos
do Senhor o dobro por todos os
seus pecados”. 3Grita uma voz:
“Preparai no deserto o caminho
do Senhor, aplainai na solidão a
estrada de nosso Deus. 4Nivelemse todos os vales, rebaixem-se
todos os montes e colinas; endireite-se o que é troto e alisem-se
as asperezas: 5A glória do Senhor
então se manifestará, e todos os
homens verão juntamente que a
boca do Senhor falou”. Palavra
do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Animador: Preparemo-nos para
acolher, em nossos corações, a
mensagem de amor e de esperança que o Senhor nosso Deus
reacende em nossos corações pelo
advento de Seu Filho Jesus Cristo.
Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximarmo-nos do
Natal do vosso Filho, concedei-nos
obter a misericórdia do Verbo, que
se encarnou no seio da Virgem e
quis viver entre nós. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

II – Escuta à Palavra de Deus
(Is 40,1-8)
Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
Escutamos com grande carinho
/ as palavras do teu precursor. /
Elas vão preparar os caminhos /
do teu Filho, Jesus Salvador! Sou
a voz que clama no deserto: / preparai os caminhos do Senhor! (2x)

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Isaías exorta o povo à confiança,
de que a Palavra do Senhor se
cumprirá. Deus é o pastor que
caminha junto com seu povo;
• A voz que clama no deserto é
aplicada, pelos cristãos, a João
Batista; que prepara os cami-

Leitor: Leitura do Livro do Profeta
Isaías:
40,1
“Consolai o meu povo, consolai
-o! – diz o vosso Deus –. 2Falai ao
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1. Convertei-nos, Senhor Deus do
mundo inteiro, / sobre nós a
vossa face iluminai! / Se voltardes para nós seremos salvos, /
Vós que sobre os anjos todos
assentais.
Arrancastes do Egito esta videira e
expulsastes muita gente pra plantá-la; / diante dela preparastes
terra boa, / vinde logo, Senhor,
vinde depressa pra salvá-la!
2. Estendei a vossa mão ao “protegido”, / que escolhestes para
vós, o “Filho do Homem”! / E
jamais vos deixaremos, Senhor
Santo, / dai-nos vida e louvaremos vosso nome!

nhos do Senhor.
• Já bem próximo do Natal, como
posso preparar meu coração
e também convidar aos meus
irmãos a prepararem seus corações para o Natal do Senhor? De
que modo a profecia de Isaías
me ajuda a esperar confiante
pelo nascimento de Jesus?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Nossa Salvação,
ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…

GESTO CONCRETO: Estamos
cada vez mais próximos do
Natal do Senhor. Muitas são as
iniciativas para que, em mutirão, ofereçamos presentes
de Natal a algumas crianças
carentes. Procure se informar
na Secretaria Paroquial de sua
paróquia e ofereça-se para
presentear uma criança.

Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos, aguardando
o Natal do Senhor, em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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“Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel”.
(2Sm 7,10)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
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!
2. Oh! vem como chega a chuva
no chão / trazendo fartura de
vida e de pão!

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.
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3. Oh! vem como chega a luz que
faltou, / só tua Palavra nos salva,
Senhor!
4. Oh! vem como chega a carta
querida, / bendito carteiro do
Reino da vida!
5. Oh! vem como chega o Filho
esperado, / caminha conosco,
Jesus bem-amado!
6. Oh! vem como chega o Libertador, / das mãos do inimigo nos
salva, Senhor!

tará no trono real por toda a vida.
Leitor 1: É o Senhor quem constrói
a casa, não o homem. A casa que o
Senhor construirá, em Jesus Cristo
seu Único Filho, é uma casa construída com pedras vivas: o novo
povo de Deus, a Igreja.
Leitor 2: Essa promessa feita a
Davi é um dos eixos principais
da história. Resume e concentra
na família de Davi – um rei muito
querido –as promessas feitas aos
antepassados. Em Jesus, a criança
de Belém, todas essas promessas
serão cumpridas. Davi quis oferecer uma casa ao Senhor e Deus
lhe promete um príncipe herdeiro
para toda a eternidade.

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança e
de reanimar nossos corações, pois
“o Senhor está para chegar”.

Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.

Leitor 1: O rei Davi, em determinado período de sua existência, quis
edificar para o Senhor uma casa
honrosa. O rei comunica essa sua
intenção ao profeta Natã.

Todos: Bendito seja o Senhor Deus
que, pela Encarnação de seu Filho
Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela
Graça do Espírito Santo, vem nos
visitar!

Leitor 2: A resposta de Deus é clara. Deus mesmo fará uma morada
digna para si entre os homens. A
intenção de Davi, entretanto, não
foi desprezada. De Davi, Deus fará
surgir um herdeiro que se assen-
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em nossos corações pelo advento
de Seu Filho Jesus Cristo.

parar um lugar para o meu povo,
Israel: eu o implantarei, de modo
que possa morar lá sem jamais ser
inquietado. Os homens violentos
não tornarão a oprimi-lo como
outrora, 11no tempo e que eu estabelecia juízes sobre o meu povo,
Israel. 16Tua casa e teu reino serão
estáveis para sempre diante de
mim, e teu trono será firme para
sempre”. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximarmo-nos do
Natal do vosso Filho, concedei-nos
obter a misericórdia do Verbo, que
se encarnou no seio da Virgem e
quis viver entre nós. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!
II – Escuta à Palavra de Deus
(2Sm 7,1-2.4-5.10-11.16)
Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
É como a chuva que lava, / é como
o fogo que arrasa. / Tua Palavra é
assim, / não passa por mim sem
deixar um sinal. (bis)

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

Leitor: Leitura do Segundo Livro
Samuel:
7,1
Tendo-se o rei Davi instalado já
em sua casa e tendo-lhe o Senhor
dado a paz, livrando-o de todos os
seus inimigos. 2Ele disse ao profeta
Natã: “vê, eu resido num palácio
de cedro, e a Arca de Deus está
alojada numa tenda”. 4Mas, naquela mesma noite, a Palavra do
Senhor foi dirigida a Natã nestes
termos: 5“Vai dizer ao meu servo
Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirá uma
casa para eu habitar? 10Vou pre-

Algumas Pistas para a Reflexão:
• O homem tem sempre a pretensão de construir algo para Deus;
quanto mais magnífico melhor,
pensa ele. Davi não é diferente.
Sendo rei intenta construir um
palácio para o Senhor Altíssimo;
• Porém, na verdade, Deus é quem
faz maior doação ao homem.
Oferece ao mundo Seu Próprio
Filho. Ao nascer em nosso mundo, Jesus torna cada coração um
lugar apropriado para Deus, uma
morada não construída por mãos
humanas, mas pelo próprio Deus.
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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 esperança, / que a terra-mãe, germinando, contém: / a ti, Senhor,
nós clamamos: / Vem, Senhor
Jesus, vem!
2. Quando as trevas invadem a
terra / e quando muitos um
guia não têm, / o nosso amor
sempre espera: / Vem, Senhor
Jesus, vem!
3. 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!
4. Vem reunir hoje as tuas Igrejas,
/ a tua prece rezamos também.
/ O nosso amor sempre espere:
/ Vem, Senhor Jesus, vem!

• Vivo de tal modo que meu coração possa ser morada do Altíssimo? Tenho carinho e respeito
pelo templo, onde minha comunidade se reúne para louvar e
agradecer a Deus pela vida e pela
fé? O cuidado que tenho para
com a Casa de Deus expressa o
carinho e a dedicação que tenho
para com Jesus, meu Salvador?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à confiança e à vigilância em preparação
para o Natal do Senhor, de forma
livre e espontânea, elevemos ao
Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Nossa Esperança,
ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…

GESTO CONCRETO: Procurar
saber com os amigos ou por
meio da Secretaria Paroquial
qual a programação das Missas
e de outros eventos próximos
do Natal e começar a planejar
para participar devotamente.
Se puder, convide um amigo ou
parente para acompanhá-lo nas
Celebrações Litúrgicas do Natal.

Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos, aguardando
o Natal do Senhor, em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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“Ele não julgará pelas aparências que vê nem decidirá
somente por ouvir dizer”.
(Is 11,3)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
Da cepa brotou a rama, / da rama
brotou a flor, / da flor nasceu Maria, / de Maria, o Salvador. (bis)
1. O Espírito de Deus sobre Ele
pousará, / de saber, de entendimento, este Espírito será. / De
conselho e fortaleza, de ciência
e de temor, / achará sua alegria
no temor do seu Senhor.

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.
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2. Não será pela ilusão do olhar,
do “ouvir falar”, / que Ele irá
julgar os homens, como é praxe acontecer. / Mas os pobres
desta terra com justiça julgará
/ e dos fracos o direito Ele é
quem defenderá.
3. Neste dia, neste dia, o Senhor
estenderá / sua mão libertadora
pra seu povo resgatar. / Estandarte para os povos o Senhor
levantará. / A seu povo, a sua
Igreja toda a terra acorrerá.
4. A inveja, a opressão entre irmãos se acabará / e a comunhão
de todos o inimigo vencerá. /
Poderosa mão de Deus fez no
Egito o mar secar; / para o resto
do seu povo um caminho abrirá!

de Davi já havia sido quase completamente destruída.
Leitor 2: A preocupação do profeta
é a de mostrar que, embora os
tempos e as circunstâncias pareçam desfavoráveis, a fidelidade de
Deus garantirá a continuidade da
dinastia davídica.
Leitor 1: As características ideais
do rei serão observadas no Messias Esperado. O Messias será
cheio do Espírito do Senhor, portará a Justiça, oferecerá a Salvação
a todos os oprimidos.
Leitor 2: Por fim, restabelecerá a
paz e a concórdia, que são frutos
da sabedoria e do conhecimento
de Deus. Nesta proximidade com
o Natal do Senhor, somos chamados a preparar nossos corações e
a esperar vigilantes a chegada do
Messias Prometido. Deus mesmo
virá a nós!

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, rezemos com alegria a nossa Novena
de Natal deste ano de 2021. É
tempo de renovar a esperança
e de reanimar nossos corações,
pois “o Senhor está para chegar”.

Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.

Leitor 1: A profecia de Isaías que
meditaremos hoje fala de “um
tronco” e da “raiz de Jessé”. Isso
pode indicar que o escrito se refere
a um período em que a dinastia
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Animador: Preparemo-nos para
acolher, em nossos corações, a
mensagem de amor e de esperança que o Senhor nosso Deus
reacende em nossos corações pelo
advento de Seu Filho Jesus Cristo.

Senhor: espírito de sabedoria e
discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência
e temor de Deus; 3no temor do
Senhor encontra ele seu prazer.
Ele não julgará pelas aparências
que vê nem decidirá somente por
ouvir dizer; 4mas trará justiça para
os humildes e uma ordem justa
para os homens pacíficos; fustigará
a terra com a força da sua palavra
e destruirá o mal com o sopro de
seus lábios. 5Cingirá a cintura com
a correia da justiça e as costas com
a faixa da fidelidade. Palavra do
Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Oremos: Sede propício, ó Deus,
às nossas súplicas, e auxiliai-nos
em nossa tribulação. Consolados
pela vinda de vosso Filho, sejamos
purificados da antiga culpa. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
II – Escuta à Palavra de Deus
(Is 11,1-5)

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
A Palavra de Deus é luz, / que nos
guia na escuridão: / é semente
de paz, de justiça e perdão! (bis)
Que a tua Palavra, Senhor, / renove o nosso coração, / fortifique a
nossa esperança / e nos faça viver
como irmãos!

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Jessé, pai de Davi, é o antepassado de todos os reis da dinastia
davídica. O Espírito do Senhor,
segundo o grupo de Isaías, deverá estar com o Messias-Rei
(Jesus Cristo) e estabelecer
um reino de justiça e de paz
no mundo;

Leitor: Leitura do Livro do Profeta
Isaías:
Naquele dia, 11,1nascerá uma haste
do tronco de Jessé e, a partir da
raiz, surgirá o rebento de uma flor;
2
sobre ele repousará o Espírito do
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Todos: Amém!

• Jesus é o Messias-Rei, mas
também Messias-Servo, que
construirá uma sociedade justa
e solidária.
• Como está sendo minha preparação para o Natal? Espero
o Messias-Rei-Servo, Salvador
do Mundo? O que a profecia
de Isaías nos ensina acerca de
Jesus e da comunidade de fé?

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 esperança, / que a terra-mãe, germinando, contém: / a ti, Senhor,
nós clamamos: / Vem, Senhor
Jesus, vem!
2. Quando as trevas invadem a
terra / e quando muitos um
guia não têm, / o nosso amor
sempre espera: / Vem, Senhor
Jesus, vem!
3. 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!
4. Vem reunir hoje as tuas Igrejas,
/ a tua prece rezamos também.
/ O nosso amor sempre espere:
/ Vem, Senhor Jesus, vem!

III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Messias Rei e Servo, ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…

GESTO CONCRETO: Procurar
informar-se sobre a Campanha “Paz e Pão”. Se ainda não
ajudou, procure fazê-lo por
ocasião deste Natal. Se já ajudou, convide um amigo para
também fazer parte desta rede
permanente de atenção aos
pobres.

Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).
Animador: Estivemos e permaneceremos unidos – aguardando
o Natal do Senhor – em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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“O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém”.
(Is 52,9b)

Reunidos em torno da Palavra de Deus
Animador: Cantemos/rezemos
juntos:
1. Senhor, atendei os pedidos,
/ Senhor, escutai nossa voz, /
pois sempre serão atendidos /
aqueles que esperam em vós.
Vinde, Senhor, visitar vosso povo:
/ em Jesus Cristo recriá-lo de
novo! (bis)

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.
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2. Vós sois nossa grande esperança, / certeza de libertação. /
Mandai vosso Filho criança /
ao mundo trazer salvação.
3. Do céu vai jorrar água viva, /
que faz o deserto florir / e quem
esta graça cultiva / feliz haverá
de sorrir.

ciaram um tempo de esperança,
pois o Senhor é Justiça.
Leitor 1: Nossos dias também não
são fáceis. Enfrentamos grandes
desafios: injustiças, medo, insegurança, fome, desemprego, doenças, pandemia. Nestes tempos,
nossas vidas parecem sempre
em perigo. Também nossa fé sofre uma grande provação. Nossa
confiança, no entanto, insiste em
basear-se na esperança de tempos
renovados. Assim, as profecias se
tornam atuais. Como nos tempos
antigos, também nós somos chamados a seguir adiante, confiando
em Deus, que vem nos visitar em
Seu Filho Jesus, nascido em Belém.

Animador: Estamos reunidos
em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs,
encerramos hoje, com alegria, a
nossa Novena de Natal deste ano
de 2021. É tempo de renovar a
esperança e de reanimar nossos
corações, pois “o Senhor está bem
perto de nós”.

Leitor 2: Neste Natal que se aproxima, confiemo-nos ao Deus da
Vida, que vem a nós na singeleza
de um presépio e mostra-nos o
caminho da esperança e da paz.

Leitor 1: Nestes nove dias, meditamos sobre os principais profetas que anunciaram a chegada
do Messias: Jeremias, Baruc,
Sofonias, Miquéias e Isaías.
Todos esses profetas viveram
tempos desafiadores como o
nosso tempo.

Animador: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco.

Leitor 2: Todos eles, em atenção
à Palavra de Deus, convidaram o
Povo de Deus a superar o desânimo e a confiarem em Deus, que
sempre socorre o seu povo. Anun-
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Animador: Preparemo-nos
para acolher, em nossos corações, a mensagem de amor e de
esperança que o Senhor nosso
Deus reacende em nossos corações pelo advento de Seu Filho
Jesus Cristo.

o bem e prega a salvação e diz a
Sião: “Reina teu Deus”! 9Alegraivos e exultai ao mesmo tempo,
ó ruínas de Jerusalém, o Senhor
consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. 10O Senhor desnudou seu
santo braço aos olhos de todas as
nações; todos os confins da terra
hão de ver a salvação que vem do
nosso Deus. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Oremos: Apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus, para que a
vossa chegada renove as forças
dos que confiam em vosso amor.
Vós que sois Deus com o Pai, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos esta Palavra
de nossa Salvação. Primeiro, façamos 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.

II – Escuta à Palavra de Deus
(Is 52,2.7.9-10)
Animador: Cantemos/Rezemos
juntos:
Escutamos com grande carinho /
as palavras do teu precursor. / Elas
vão preparar os caminhos / do teu
Filho, Jesus Salvador!
Sou a voz que clama no deserto:
/ preparai os caminhos do Senhor! (2x)

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Jerusalém é comparada a uma
mulher vestida de luto, que
chora com grande sofrimento. Porém, aproxima-se o fim
de seu lamento, pois o tempo
vindouro é de festa;
• “Desnudar o braço” (v. 10) tem
o mesmo sentido de “cingir os
rins” (Ez 4,7): o Senhor Deus
agirá em favor dos exilados e
lhes mandará a libertação. Em
nosso tempo, envia-nos a Salvação: Jesus Cristo, o Messias
e Senhor.

Leitor: Leitura do Livro do Profeta
Isaías:
52,2
Sacode a poeira, levanta-te,
Jerusalém prisioneira; retira as
amarras do pescoço, Sião cativa.
7
Como são belos, andando sobre
os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia
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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 esperança, / que a terra-mãe, germinando, contém: / a ti, Senhor,
nós clamamos: / Vem, Senhor
Jesus, vem!
2. Quando as trevas invadem a
terra / e quando muitos um guia
não têm, / o nosso amor sempre
espera: / Vem, Senhor Jesus,
vem!
3. 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!
4. Vem reunir hoje as tuas Igrejas,
/ a tua prece rezamos também.
/ O nosso amor sempre espere:
/ Vem, Senhor Jesus, vem!

• Onde e em que companhia
nossa família celebrará o Natal
do Senhor? Para além dos presentes que trocamos entre nós,
que mais poderemos oferecer
ao Senhor neste Natal? Temos
confiança em Deus que, por Jesus Cristo, nos anuncia novos
tempos?
III – Oração Conclusiva
Animador: Em resposta à Palavra de Deus, que nos convida à
confiança e à vigilância em preparação para o Natal do Senhor,
de forma livre e espontânea, elevemos ao Senhor nossas preces:
Todos: Senhor, Deus de Consolação, ouvi-nos!
Animador: Rezemos, com amor
e confiança, a oração que o Senhor
Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso…
Animador: Saudemos nossa
querida Mãe, a Senhora da Esperança: (conforme página 11).

GESTO CONCRETO: Telefonar
ou enviar mensagem aos parentes e amigos distantes desejando-lhes um “Feliz Natal”
e comprometer-se a rezar por
eles nas Missas de Natal.

Animador: Estivemos e permaneceremos unidos, aguardando
o Natal do Senhor, em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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