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

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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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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e paz em nossa fé, pela ação do
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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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