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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“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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