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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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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