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Novena de
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Queridos e queridas Catequistas de Círculo 
Bíblico, queridas Lideranças de nossas 
Comunidades Eclesiais, queridas famílias,
o Tempo do Advento nos convida à revisão 
de vida e à conversão. Estas devem ser o 
itinerário de preparação dos nossos cora-
ções para o Natal do Senhor. Este deve ser 
um tempo de vigilância e de expectativa 
pelo nascimento de Jesus.

Nestes últimos quatro domingos, a Igreja 
nos convidou a meditar sobre: 1)  o fim 
último da vida humana: o ser e viver em 
Cristo na perspectiva da parusia (segunda 
vinda de Cristo no fim dos tempos)  e 2) a 
Encarnação do Verbo de Deus: apresentan-
do-nos o tempo da espera (Lei e Profetas) 
bem como as personagens mais significa-
tivas dos tempos mais distantes e dos mais 
próximos da chegada do Menino Jesus.

Este Caderno da Novena de Natal do Ano de 
2022 percorrerá um caminho de reflexão 
que passa pelas principais interrogações 
humanas acerca da vida humana e da Histó-
ria da Salvação. Ambas as realidades – vida 
humana e História da Salvação – se inter-
conectam, de modo a deixar transparecer 
na história humana, cheia de limitações, 
os traços mais marcantes Da presença de 

Apresentação
“Sede fortes, não temais, aí está 

o nosso Deus” (cf. Is 35,4) 

Deus nesta mesma história.

Ao longo dos nove dias em que nos pre-
pararemos mais intensamente para reco-
nhecer no “Menino do Presépio” o “Verbo de 
Deus Feito Homem” refletiremos sobre os 
seguintes pontos: Promessa, Fidelidade, 
Austeridade, Justiça, Confiança e Perse-
verança. Essas reflexões nos permitirão 
aprofundar, junto com as personagens 
bíblicas sobre as Virtudes Teologais: Fé, 
Esperança e Caridade.

Neste ano de 2022 – já mais aliviados das 
tensões de 2021; porém, ainda trazemos as 
dores, os sofrimentos, os isolamentos e as 
muitas outras dificuldades inerentes a esse 
nosso tempo de pandemia pelo Coronavírus 
– esta Igreja Particular de Vitória do Espírito 
Santo, nos convidou a retomarmos nossa 
Ação Pastoral.

Todas essas novidades e alegrias repercuti-
rão, muito acertadamente, nas festas nata-
linas. O Natal do Senhor é sempre esperado 
com muita alegria e entusiasmo. Este é um 
tempo de renovar a esperança e aguardar 
alegremente por tempos melhores.

Por isso, a Arquidiocese de Vitória convida 
você, meu irmão ou minha irmã, a revisi-



tar os Textos Sagrados que nos falam da 
História da Salvação. Somos convidados 
a trazer presente em nossos corações, 
em nossas orações e em nossas ações o 
carinho que Deus teve e tem para conosco 
neste tempo de retorno.

Por meio do subsídio “Formando Discípulos 
Missionários de Jesus”, compreendemo-nos 
como Comunidade de Fé, a nossa Casa: 
espaço da Acolhida (setembro), espaço 
da Celebração da Fé e da Vida (outubro) 
e espaço do envio para a Missão (dezem-
bro). Como as personagens das histórias 
bíblicas, também nós – mesmo em tempos 
desafiadores e críticos – somos convidados 
a perceber em nosso tempo a constante 
e amorosa presença de nosso Deus em 
nosso meio.

Esta é, portanto, uma Novena “direciona-
da ao coração”. Uma novena que indica, 
por meio das oportunidades de reflexão 

comunitárias, os sinais de esperança que 
nos fazem 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 pro-
fundo senso de corresponsabilidade pela 
vida comunitária. Para o cristão, é preciso 
que todos estejam bem para que cada um 
(indivíduo) se sinta finalmente bem.

Somos todos irmãos. Somos, igualmente, 
chamados a nos sentir em casa nas nossas 
Comunidades. Por isso, esta Novena foi 
pensada para ser rezada: em família; em 
grupos de amigos; em nossas reuniões de 
famílias e vizinhos; e, por fim (e não menos 
importante), em nossas Comunidades. Em 
outras palavras, aproveitemos cada opor-
tunidade de reunião de fiéis para rezarmos 
juntos essa Novena.



Orientações Práticas para 
bem Rezar essa Novena

• Como toda festa (grande ou pe-
quena) também os encontros 
desta Novena precisam ser 
preparados com muito carinho. 
As indicações de símbolos e as 
sugestões para ambientação 
precisam ser vistas com ante-
cedência;

• Os fiéis que coordenarão o Encontro do dia deverão 
ler previamente o material. Procurem ler as indica-
ções 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. 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 signi-

ficativa. E mostrará que o Natal do Senhor foi esperado e preparado 
com muito carinho e orações. Nos casos em que a Novena será 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 



Orientações Práticas para 
bem Rezar essa Novena

família participante receberá e acenderá sua própria vela na vela da 
comunidade e a levará para acendê-la novamente na Ceia de Natal.

• Na elaboração deste material a Arquidiocese teve o cuidado de não 
abordar assuntos polêmicos (como discussões político-partidárias, 
críticas a modelos de governança, entre outros). Essa realidade ficou 
implícita nos textos. É preciso tratar desses assuntos, é verdade; 
mas, em clima de oração e de comunhão. Tenhamos o cuidado de não 
deixar que nossa oportunidade de reunir para rezar se torne palco 
de discussões político-partidárias. 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 comunidade, preparando-nos para o Natal do Senhor!

COMISSÃO ARQUIDIOCESANA PARA O CÍRCULO BÍBLICO
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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!

Oração do Ângelus
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Promessa

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
1. Senhor, vem salvar teu povo / 

das trevas da escravidão. / Só Tu 
és nossa esperança, / és nossa 
libertação! 

Vem, Senhor, / vem nos salvar, / 
com teu povo / vem caminhar! 
(bis) 
2. Contigo o deserto é fértil, / a 

“Vinde! Subamos ao Monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, 
e caminhemos à luz do Senhor”. 

(cf. Is 2,3.5)

1O Encontro

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS
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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!

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, 
iniciamos hoje nossa Novena de 
Natal deste ano de 2022. Neste 
primeiro dia, meditaremos sobre a 
Promessa. É tempo do Advento. É 
tempo de espera pelo Senhor que 
nos vem. Um tempo de paz nos 
foi prometido e, com a chegada 
do Menino Deus, essa Promessa 
é cumprida. Inauguramos, com a 
Encarnação da Palavra de Deus, 
um Novo Tempo.

leitor 1: O Senhor reúne todas 
as nações e, por sua Promessa, 
anuncia-lhes um tempo de Paz. A 
Promessa feita a nossos pais será 
cumprida pelo Filho do Altíssimo, 
porque “um menino nos foi dado, 
um Filho nos nasceu” (cf. Is 9,5). 

leitor 2: O profeta Isaías nos fala 
da Salvação que foi oferecida a 
todos. A forte experiência do exílio 
exigiu do Povo de Deus reorganizar 
as ideias. Ao evocar as origens, o 
povo se torna mais confiante nas 

Promessas Divinas. E descobre 
a ação de Deus na vida pessoal, 
familiar e comunitária.

leitor 1: Israel é o Povo Eleito do 
Senhor. Deus é fiel a essa Pro-
messa, mesmo que os israelitas 
não tenham honrado sua parte na 
Aliança. Mesmo que tudo pareça 
perdido, o profeta testemunha 
sua fé na eleição do seu povo por 
parte de Deus (cf. Is 1,2).

leitor 2: Ao convocar todos os 
povos para Jerusalém, o profeta 
deseja que todas as nações co-
nheçam a Salvação que vem de 
Deus; e as convoca, por meio de 
uma conversão sincera, a muda-
rem radicalmente suas condutas 
de vida.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

AnimAdor: Preparemo-nos 
para acolher, em nossos corações, 
a mensagem de esperança e de 
fidelidade que o Senhor nosso 
Deus reacende em nossos cora-
ções pelo advento de Seu Filho 
Jesus Cristo. 
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oremos: Senhor nosso Deus, dai-
nos esperar solícitos a vinda do 
Cristo, vosso Filho. Que Ele, ao 
chegar, nos encontre vigilantes 
na oração e proclamando o seu 
louvor. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém!

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(is 2,1-5) [Se oportuno, leia dire-
tamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:

Envia tua palavra, palavra de sal-
vação, que vem trazer esperança 
aos pobres, libertação.

leitor: Leitura do Livro de Isaías
2,1Palavra que Isaías, filho de Amós, 
viu a respeito de Judá e de Jeru-
salém. 2Acontecerá, nos dias que 
hoje hão de vir, que o monte da 
Casa do Senhor será estabelecido 
acima dos montes, e se elevará 
sobre as colinas, e para ele afluirão 
todas as nações. 3Povos numero-
sos irão dizendo “Vinde! Subamos 
ao monte do Senhor, à Casa do 
Deus de Jacó. Ele nos ensinará 
seus caminhos e andaremos em 
suas veredas”. Pois de Sião sairá 
a Lei; 4Ele julgará entre as nações, 
e repreenderá muitos povos. De 
suas espadas forjarão arados e 
de suas lanças, podadeiras. Na-
ção contra nação não levantará a 
espada, e não se adestrarão mais 

para a guerra. 5Ó Casa de Jacó, vin-
de, caminhemos à luz do Senhor! 
Palavra do Senhor!

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 profeta Isaías reafirma a espe-

rança do Povo de Deus. Israel, 
apesar de sua infidelidade, é a 
fiel depositária da Promessa. Do 
meio deste povo sairá o Reden-
tor do Mundo.

• Em nosso tempo, a Igreja (se-
mente do Reino) deve também 
ser anunciadora da esperança 
no cumprimento das Promessas 
de Deus, que se realizam em 
Jesus Cristo.

• O Reino de Paz, que Deus anun-
cia por meio de Isaías, é um Rei-
no onde não há mais violência e 
opressão, um Reino onde todos 
se realizam. Os anjos anunciam 
a paz ao glorificarem a Deus 
pelo nascimento do Menino 
Jesus.  

• Como tenho me preparado para 
o Natal do Senhor? Sei esperar 
e confiar que Deus cumpre as 
promessas feitas a seu Povo? 
Costumo cumprir as promessas 
que faço a Deus ou aos meus 
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familiares e amigos? Em que 
a leitura de Isaías me ajuda na 
preparação para o Natal?

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ajudai-nos a confiar 
na promessa de um mundo novo.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

Vem, ó Senhor, com o teu povo 
caminhar, / teu corpo e Sangue, 
vida e força vem nos dar. (bis) 
1. A Boa-Nova proclamai com 

alegria: / Deus vem a nós, Ele 
nos salva e nos recria. / E o de-
serto vai florir e se alegrar, / 
da terra seca flores, frutos vão 
brotar. (2x) 

GESto concrEto:
3 Relembrar uma promessa feita 

a alguém e buscar cumpri-la: 
visitar um doente, participar 
de uma Santa Missa, socorrer 
um necessitado.

3 Faça, com carinho, um convi-
te por escrito, indique o local 
e hora em que a novena vai 
acontecer e coloque a frase: 
“Venha participar da Novena 
de Natal em família ou Venha 
se preparar conosco para a 
chegada do Salvador”.

2. Eis nosso Deus, e Ele vem para 
salvar, / com sua força vamos 
juntos caminhar / e construir 
um mundo novo e libertado / 
do egoísmo, da injustiça e do 
pecado. (2x) 

3. Uma voz clama no deserto com 
vigor: / “Preparai, hoje, os ca-
minhos do Senhor”. / Tirai do 
mundo a violência e a ambição, 
/ que não vos deixam ver no 
outro vosso irmão. (2x) 

4. Distribuí os vossos bens com 
igualdade, / fazei na terra ger-
minar fraternidade. / O Deus da 
vida marchará com o seu povo, 
/ e homens novos viverão num 
mundo novo. (2x) 

5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor 
da tua gente, / que luta e sofre, 
porém crê que estás presente. 
/ Não abandones os teus filhos, 
Deus fiel, / porque teu nome é 
Deus conosco: Emanuel! (2x)
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Fidelidade

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
da cepa brotou a rama, / da rama 
brotou a flor, / da flor nasceu Ma-
ria, / de maria, o Salvador. (bis) 
1. O Espírito de Deus sobre Ele 

pousará, / de saber, de enten-
dimento, este Espírito será. / De 
conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, / achará sua alegria 

“Nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da raiz, 
surgirá o rebento de uma flor”. 

(Is 11,1)

2O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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no temor do seu Senhor. 
2. Não será pela ilusão do olhar, 

do “ouvir falar”, / que Ele irá 
julgar os homens, como é pra-
xe acontecer. / Mas os pobres 
desta terra com justiça julgará 
/ e dos fracos o direito Ele é 
quem defenderá. 

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, 
neste segundo dia de nossa No-
vena de Natal deste ano de 2022 
meditaremos sobre a Fidelidade. 
Estamos nos preparando para a 
vinda do Menino-Deus. Tempo 
de sermos vigilantes na fé e na 
oração. O cristão é chamado a 
vivê-lo em Plenitude. 

leitor 1: O trecho do livro de Isaías, 
que vamos meditar hoje, faz parte 
do chamado “Livro do Emanuel” 
(Is 7–12). O escrito nasceu num 
tempo de crise: a monarquia e a 
dinastia davídicas eram incapazes 
de devolver esperança ao povo 
sofrido. Em vez de serem árvore 
que frutifica, tornaram-se toco 
sem vida (11,1). 

leitor 2: Neste sentido, o relato de 
Isaías assegura, na continuidade 
da dinastia davídica, a fidelidade 
divina às promessas.

leitor 1: Fazendo, em nossos dias, 
a experiência da preparação pró-
xima para a chegada do Salvador, 
Isaías nos mostra que a nação só 
será salva se permanecer fiel a 
Deus e ao seu projeto.

leitor 2: Que repouse sobre nós o 
Espírito do Senhor: de sabedoria 
e discernimento, de conselho e 
fortaleza, de ciência e temor a 
Deus; para sermos renovados na 
fé e na fidelidade ao Deus da Vida, 
esperando a chegada do Menino-
Deus.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

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

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

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(is 11,1-10) [Se oportuno, leia di-
retamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:
tua palavra é lâmpada para os 
meus pés, Senhor! lâmpada para 
os meus pés e luz, luz para o meu 
caminho! (2x)

leitor: Leitura do Livro de Isaías:
Naqueles dias, 11,1Um ramo sairá 
do tronco de Jessé, um renovo bro-
tará de suas raízes. 2Sobre ele há 
de pousar o espírito do Senhor, es-
pírito de sabedoria e inteligência, 
espírito de conselho e fortaleza, 
espírito de conhecimento e temor 
do Senhor, 3No temor do senhor 
estará o seu prazer. Ele não julgará 
segundo o que os olhos veem, nem 
decidirá segundo o que os ouvidos 
ouvem. 4Julgará os pobres com 
justiça, e com equidade arbitrará 
em favor dos humildes da terra. 
Ferirá a terra com o bastão de 
sua boca, e com o sopro de seus 
lábios matará o ímpio. 5A justiça 
será o cinto de seus flancos, e a 
fidelidade, o cinturão em volta 
dos rins. 6O lobo habitará com o 
cordeiro, e o leopardo se deitará 
ao lado do cabrito; e o bezerro e o 

leão pastarão juntos e um menino 
pequeno os guiará; 7A ursa e a 
vaca pastarão juntas, suas crias, 
deitadas lado a lado; o leão, como 
o boi, comerá palha. 8A criancinha 
de peito brincará na toca da co-
bra venenosa, e no esconderijo 
da serpente a desmamada me-
terá a mão. 9Ninguém fará mal, 
ninguém matará, em todo o meu 
santo monte, pois, a terra estará 
cheia do conhecimento do Senhor, 
como as águas recobrem o mar. 
10Naquele dia, a raiz de Jessé será 
como a bandeira para os povos: 
as nações a procurarão, e glorio-
sa será a sua morada. Palavra do 
Senhor!

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:
• Isaías projeta para o reinado 

de Ezequias o ideal utópico de 
uma sociedade que chegou a 
realização plena.

• E repousará sobre ele (o tronco 
de Jessé) o Espírito do Senhor: 
espírito de sabedoria e discer-
nimento, espírito de conselho 
e fortaleza, espírito de ciência 
e temor de Deus.
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• A fidelidade e a justiça farão 
a harmonia entre os animais 
ferozes e os homens e não ha-
verá danos nem morte no Santo 
Monte, a terra estará repleta 
do saber do Senhor, será um 
paraíso. A raiz de Jessé será um 
sinal entre os povos.

• Sua comunidade vive a harmo-
nia descrita por Isaías? Como 
você está se preparando para a 
chegada de Jesus-menino? Com 
a proximidade do Natal, seu 
coração se enche de esperança 
em um mundo renovado?

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ajudai-nos a ser-
mos fiéis à promessa divina.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

da cepa brotou a rama, / da rama 
brotou a flor, / da flor nasceu Ma-
ria, / de maria, o Salvador. (bis) 
1. O Espírito de Deus sobre Ele 

pousará, / de saber, de enten-
dimento, este Espírito será. / De 
conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, / achará sua alegria 
no temor do seu Senhor. 

2. Não será pela ilusão do olhar, 
do “ouvir falar”, / que Ele irá 
julgar os homens, como é pra-
xe acontecer. / Mas os pobres 
desta terra com justiça julgará 
/ e dos fracos o direito Ele é 
quem defenderá. 

3. A palavra de sua boca ferirá 
o violento / e o sopro de seus 
lábios matará o avarento... / A 
justiça é o cinto que circunda 
a sua cintura / e o manto da 
lealdade é a sua vestidura. 

GESto concrEto:
3 Convidar para participar da 

novena, pessoas que estão 
afastadas da comunidade.

3 Faça com carinho um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora em que a nove-
na vai acontecer e coloque 
a frase: Venha participar da 
Novena de Natal em família 
ou Venha se preparar para 
a chegada do Salvador.
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Austeridade

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 

“Fiquem vigiando! Porque vocês não sabem 
em que dia virá o Senhor de vocês”. 

(Mt 24,42)

3O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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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 Liberta-
dor, / das mãos do inimigo nos 
salva, Senhor!

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, nes-
te terceiro dia de nossa Novena 
de Natal deste ano de 2022 me-
ditaremos sobre a Austeridade. 
Estamos nos preparando para o 
Natal. Este tempo de preparação 
nos coloca em estado de vigilância. 
E a vigilância nos impõe cuidado 
com nossas atitudes e compor-
tamentos.

leitor 1: Estar vigilante é estar 
atento. É perceber se estamos 
no caminho que nos leva a Deus 
ou se nos desviamos do caminho; 
mesmo que sem querer. 

leitor 2: E estar atento aos cami-
nhos de Deus também nos obri-

ga a fazer renúncias e optar por 
escolhas às vezes difíceis e que 
estão na contramão daquilo que 
a sociedade propõe como “bom”.

leitor 1: Escolher as atitudes cor-
retas em vez de alegrias momen-
tâneas é ser austero. Esta palavra 
quer dizer rigidez, firmeza ao to-
mar decisões justas; mesmo que 
estas não sejam o que a maioria 
diz ser justo. “Ficar de pé” no Ad-
vento é caminhar com firmeza nos 
caminhos de Deus.

leitor 2: Que o nosso Deus, o Deus 
da Justiça, nos ampare nos trilhos 
da caminhada; mantendo-nos con-
fiantes em Sua Palavra, firmes nos 
Seus ensinamentos e certos de que 
o Espírito Santo nos guia

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

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

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 do 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!

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(mt 24, 37-44) [Se oportuno, leia 
diretamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:

Aleluia, aleluia, aleluia.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon-
dade / e a vossa salvação nos con-
cedei!
Aleluia, aleluia, aleluia.

leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 24,37A vinda do 
Filho do Homem será como no 
tempo de Noé. 38Nos dias antes do 
dilúvio, todos comiam e bebiam, 
casavam-se e davam-se em casa-
mento, até dia em que Noé entrou 
na arca. 39E nada perceberam até 
que veio o dilúvio e arrastou a to-
dos. Assim acontecerá também na 

vinda do Filho do Homem. 40Dois 
homens estarão trabalhando no 
campo: um será levado, e o ou-
tro será deixado. 41Duas mulheres 
estarão moendo no moinho: uma 
será levada, e a outra será deixa-
da. 42Vigiai, portanto, porque não 
sabeis em que dia virá o vosso 
Senhor. 43Sabei, pois, isto: se o 
dono da casa soubesse a que hora 
da noite viria o ladrão, vigiaria e 
não deixaria que sua casa fosse 
arrombada. 44Por isso, também 
vós, ficai preparados, pois na hora 
em que menos pensais, virá o Filho 
do Homem. Palavra da Salvação!

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 tempo de Deus não é o nosso 

tempo. Para Deus o que conta 
é o sentimento e atitude do 
momento. Por isso, podemos 
entender a leitura do Evangelho 
que ouvimos: o momento de 
cada um é diferente para cada 
um. Pense nisso!

• Estar vigilante não significa 
que você precisa virar vigia de 
si mesmo, significa que você vai 
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GESto concrEto:
3 Pensar uma atitude concre-

ta para vivermos em nossa 
comunidade e que esteja 
relacionada ao Tempo de 
Deus. Se tiver algo na sua 
comunidade que pareça 
“parado no tempo”, procure 
se aproximar dos responsá-
veis e entender o que está 
acontecendo. Fique junto 
até que o Tempo de Deus 
se concretize.

3 Faça com carinho um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora em que a nove-
na vai acontecer e coloque 
a frase: Venha participar da 
Novena de Natal em família 
ou Venha se preparar para 
a chegada do Salvador.

se perguntar a cada momento 
de opção: isso é o mais justo, o 
mais correto?

• Mesmo quando parecer que 
Deus não está nos ouvindo, 
façamos opção pela justiça. E, 
assim, estaremos prontos na 
hora que Deus se manifestar.

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ensina-nos a sem-
pre fazer escolhas certas.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

Cantemos:
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! 

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

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
das alturas orvalhem os céus / e 
as nuvens que chovam justiça, / 
que a terra se abra ao amor / e 
germine o deus Salvador! (bis)   
1. Foste amigo antigamente / des-

ta terra que amaste, / deste 
povo que escolheste; / sua sorte 
melhoraste, / perdoaste seus 

“Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas!” 
(cf. Mt 3,3)

4O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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pecados, / tua ira acalmaste. 
2. Escutemos suas palavras, / é de-

paz que vai falar, / paz ao povo, 
a seus fiéis, / a quem dele se 
achegar. / Está perto a salvação 
/ e a glória vai voltar! 

3. Eis amor, fidelidade / vão uni-
dos se encontrar, / bem assim, 
justiça e paz / vão beijar-se e se 
abraçar. / Vai brotar fidelidade 
/ e justiça se mostrar! 

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, nes-
te quarto dia de nossa Novena de 
Natal deste ano de 2022 meditare-
mos sobre a Justiça; definida como 
a virtude moral que consiste na 
vontade constante e firme de dar 
a Deus e ao próximo o que lhes é 
devido (CIgC, 1807).

leitor 1: Traduzida em termos bí-
blicos, a Justiça Divina pode ser 
compreendida como um caminho 
de reparação da vida humana. 
Pregação, Conversão e Batismo 
são as três etapas que nos inserem 
no processo de Salvação.

leitor 2: João Batista, o último dos 
profetas do Antigo Testamento, 
recebe a missão de preparar os 
caminhos do Senhor. Deus intenta 
realizar entre os homens o seu 
Reino de Justiça e de Paz. 

leitor 1: Porém, não o realizará so-
zinho e, sim, junto conosco. Quer 
contar com a colaboração humana 
neste processo. Nesse sentido, no 
Reino de Justiça não há lugar para 
privilégios de raça; pois a vinda 
do Senhor é igualmente um juízo 
para o mundo.

leitor 2: Por um lado, os que acei-
tam a realidade definitiva do Reino 
– já em nosso meio – serão puri-
ficados com o Espírito e o fogo. 
Os que não se converterem, por 
outro lado, terão por destino o fogo 
eterno, que não os pode purificar.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

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

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

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(mt 3,1-12) [Se oportuno, leia di-
retamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai suas veredas! / Toda 
a carne há de ver a salvação do 
nosso Deus.
Aleluia, Aleluia, Aleluia!

leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Mateus.
3,1Naqueles dias, apareceu João 
Batista proclamando no deserto 
da Judeia: 2“Arrependei-vos, pois 
o Reino dos Céus está próximo”. 
3É dele, com efeito, que foi dito, 
por meio do profeta Isaías: “voz de 
quem grita no deserto: preparai 
o caminho do Senhor, endireitai 
suas veredas”. 4João usava roupas 
de pelos de camelo e um cinto de 
couro na cintura e alimentava-se 
com gafanhotos e mel silvestre. 
5Então, acorriam até ele Jerusalém 
e toda a Judeia e toda a região do 
Jordão. 6E, confessando os seus 
pecados, eram por ele batizados 
no rio Jordão. 7Quando viu que 
muitos dos fariseus e os sadu-

ceus vinham para serem por ele 
batizados, João lhes disse: “crias 
de víboras, quem vos ensinou a 
fugir da ira que está para chegar? 
8Produzi, pois, fruto digno de vosso 
arrependimento. 9Não vos conten-
teis em dizer a vós mesmos: ‘nosso 
pai é Abraão’, pois eu vos digo que, 
destas pedras, Deus pode suscitar 
filhos de Abraão. 10O machado 
já está posto à raiz das árvores, 
e toda árvore que não der bom 
fruto, será cortada e lançada ao 
fogo. 11Eu vos batizo com água, 
como sinal de arrependimento, 
mas o que vem depois de mim é 
mais forte do que eu. E nem sou 
digno de carregar as suas sandá-
lias. Ele vos batizará com o Espírito 
Santo e com fogo. 12Ele está com a 
pá em sua mão e vai limpar a eira: 
o trigo ele o guardará no celeiro, 
mas a palha, ele a queimará num 
fogo que não se apaga”. Palavra 
da Salvação!

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:
• Por causa da proximidade do 

Reino de Deus, João Batista nos 
convida a uma mudança de vida 
radical. “O machado já está pos-
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GESto concrEto:
3 Visitar um enfermo e fa-

lar-lhe acerca da Salvação 
que nos vem de Deus, pelo 
nascimento de Jesus. Deixar 
que ele partilhe suas dores 
e procurar consolá-lo com 
a fé.

3 Faça, com carinho, um con-
vite por escrito, indique o 
local e hora em que a nove-
na vai acontecer e coloque 
a frase: “Venha participar 
da Novena de Natal em fa-
mília ou Venha se preparar 
conosco para a chegada do 
Salvador”.

to à raiz” (Mt 3,10).
• O Tempo do Julgamento exige 

comprometimento com o Reino. 
Uma fé teórica ou de mero cum-
primento frio e calculado da Lei 
não terá mais lugar no mundo. 
Por isso, todos os homens e mu-
lheres, de todas as classes e de 
todos os lugares são convocados 
a também “preparar o caminho 
do Senhor” (cf. Mt 3,3).

• O que entendo por JUSTIÇA? 
Como busco vivê-la em minha 
vida pessoal, familiar, eclesial 
e social? Que relação podemos 
apontar entre o anúncio de João 
Batista no deserto e a inaugu-
ração do Reino de Deus nesta 
terra?  

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ajudai-nos a confiar 
na promessa de um mundo novo.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

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! 
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Confiança

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! 

“És tu, aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro?” 
(Mt 11,3)

5O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha 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! 

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, 
neste quinto dia de nossa Nove-
na de Natal deste ano de 2022 
meditaremos sobre a Confiança. 
Estamos nos preparando para o 
Natal. Cada dia que fazemos nossa 
novena, a espiritualidade natalina 
vai enchendo nossos corações de 
confiança no Menino-Deus que 
está para chegar.

leitor 1: Mateus é o evangelista 
que apresenta Jesus com o título 
de Emanuel, “Deus está conosco”. 
Lendo o Evangelho vamos desco-
brindo o significado deste título: 
Deus está presente em Jesus, co-
municando a palavra e ação que 
libertam os homens e os reúnem 
como Novo Povo de Deus.

leitor 2: No trecho que vamos 
meditar hoje, João Batista (que 
está preso) envia alguns discípulos 
para saber se Jesus era o Messias 
ou se deveria esperar outro. E 
Jesus responde mostrando suas 
ações para o bem dos excluídos. 
A chegada do Messias está inti-
mamente ligada à libertação dos 
pobres e dos oprimidos.

leitor 1: Diante do ritmo agitado 
da vida atual, o acontecimento 
da chegada de Jesus precisa ser 
um acontecimento revolucionário; 
que impõe uma mudança radical 
que quebra e transforma a vida 
cotidiana.

leitor 2: A vigilância cristã permite 
ler em profundidade os fatos para 
neles descobrir a vinda do Senhor. 
E exige, para tanto, confiança na 
Promessa Divina; bem como um 
coração missionário para ver essa 
vinda “no encontro com o outro”.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

AnimAdor: Preparemo-nos para 
acolher, em nossos corações, a 
mensagem de amor e confiança 
que o Senhor nosso Deus reacende 
em nossos corações pelo Advento 
de Seu Filho Jesus Cristo. Oremos:
Ó Deus de bondade, que vedes o 
vosso povo esperando fervoroso 
o Natal do Senhor, ajudai-nos a 
chegarmos às alegrias da Salvação 
e celebrá-las sempre com intenso 
júbilo na solene liturgia. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
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unidade do Espírito Santo. Amém!

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(mt 11,2-11) [Se oportuno, leia 
diretamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia.
O Espírito do Senhor / sobre mim 
fez a sua unção, / enviou-me aos 
empobrecidos / a fazer feliz pro-
clamação!
Aleluia, aleluia, aleluia.

leitor: Proclamação Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Mateus. 
11,2Ora, João Batista, estando na 
prisão, ouviu falar das obras do 
Cristo e mandou alguns discípulos 
3para lhe perguntar: “és tu, aquele 
que há de vir, ou devemos esperar 
outro?”. 4Jesus respondeu-lhes: 
“ide contar a João o que estais 
ouvindo e vendo: 5cegos reco-
brem a vista, paralíticos andam, 
leprosos são purificados, surdos 
ouvem, mortos ressuscitam e aos 
pobres é anunciado o Evangelho. 
6E bem-aventurado quem não se 
escandaliza por causa de mim!” 
7Enquanto os enviados se afas-
tavam, Jesus começou a falar às 
multidões sobre João: “Que fostes 
ver no deserto? Um caniço agitado 
pelo vento? 8Que fostes ver? Um 
homem vestido de roupas finas? 
Olhai, os que veste roupas finas 
estão nos palácios dos reis. 9Que 
fostes ver, então? Um profeta? 

Sim, eu vos digo, e muito mais 
que profeta. 10Este é de quem está 
escrito: “eis que envio meu men-
sageiro à tua frente, para preparar 
o teu caminho diante de ti”. 11Em 
verdade, eu vos digo: entre todos 
os nascidos de mulher não sur-
giu ninguém maior do que João 
Batista. No entanto, o menor no 
Reino dos Céus é maior do que 
ele. Palavra da Salvação! 

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:
• No evangelho de Mateus Jesus 

se apresenta como aquele que 
veio cumprir toda a justiça do 
Pai. Pouco a pouco o evangelista 
vai mostrando em que consiste 
essa justiça: Jesus começa sua 
atividade com os empobrecidos 
da Galileia; aos quais anuncia a 
proximidade do Reino.

• Mateus organizou seu evange-
lho em vários livrinhos. O tre-
cho escolhido pertence à parte 
narrativa do terceiro livrinho. 
Narrativa marcada pelo tema 
da dúvida e da rejeição de Jesus 
enquanto Messias, o Mestre da 
Justiça.

• A esperança suscita em nós 



31Natalnovena de

GESto concrEto:
3 Procurar saber, na sua co-

munidade, quais famílias 
estão precisando de ajuda 
e levar a elas uma cesta 
básica. Se a família tem 
crianças, seria bom levar um 
agrado para as pequeninas 
também. Quem for levar a 
doação, levar também uma 
mensagem de confiança no 
Deus-Menino que está para 
chegar.

3 Faça com carinho um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora em que a nove-
na vai acontecer e coloque 
a frase: Venha participar da 
Novena de Natal em família 
ou Venha se preparar para 
a chegada do Salvador.

alegria confiante no projeto de 
Deus, realizado em Jesus Cristo; 
e nos tornamos confiantes de 
que Deus erradicará o mal que 
ainda persiste.

• Temos confiança que este tem-
po de preparação para a vinda 
do Senhor, vai transformar nos-
sas vidas? Estamos preparando 
o caminho do Senhor em nossas 
comunidades? Nossas comuni-
dades percebem que o Natal de 
Jesus é a Encarnação de Deus no 
mundo dos pobres e excluídos?

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
confiança e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, confiantes nós es-
peramos a vossa vinda.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

todos: Amém!

Cantemos:
1. Preparemos os nossos cami-

nhos, / 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, 
pois deus a nós se dá. 
2. Deus não envia até nós “um 

presente”. / Ele vem com amor 
no Natal. / Com a Igreja exulte-
mos contentes: / Emanuel! Deus 
conosco! Natal!
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Perseverança

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
1. Senhor, vem salvar teu povo / 

das trevas da escravidão. / Só Tu 
és nossa esperança, / és nossa 
libertação! 

Vem, Senhor, / vem nos salvar, / 
com teu povo / vem caminhar! 
(bis) 

“Irmãos, sejam pacientes até à vinda do Senhor” 
(Tg 5,7)

6O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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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!

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, 
neste sexto dia de nossa Novena 
de Natal deste ano de 2022 me-
ditaremos sobre a Perseverança. 
Advento é o tempo feliz de espera 
porque temos certeza de que Deus 
cumpre sua promessa. “Sejam pa-
cientes até à vinda do Senhor”, 
nos diz São Tiago.

leitor 1: Vivemos na sociedade 
da pressa. Estamos atarefados o 
tempo todo. Corremos para cá e 
para lá. Queremos que tudo ca-
minhe no nosso ritmo acelerado. 

leitor 2: Ser paciente não significa 
ficar parado esperando acontecer. 
Ser paciente é respeitar o ritmo de 
outros mais apressados ou mais 
lentos do que nós. Ser paciente é 
apressar-se para alcançar quem 
está na frente e esperar quem 

estiver atrás. Ser paciente é saber 
entender os momentos da vida 
e agir.

leitor 1: São Tiago dá como exem-
plo a paciência do agricultor: “ele 
espera pacientemente o fruto pre-
cioso da terra, até receber a chuva 
do outono e da primavera”.

leitor 2: Que o nosso Deus, o Deus 
paciente e justo nos ensine o tem-
po de plantar e o tempo de colher, 
o tempo da espera e o tempo do 
encontro, sempre com a esperança 
da fé Nele, o Deus que cumpre o 
que promete.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

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

oremos: Ó Deus todo-poderoso 
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e cheio de misericórdia, nós vos 
pedimos que nenhuma ativida-
de 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!

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(tg 5, 7-10) [Se oportuno, leia di-
retamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:
pela palavra de deus, saberemos 
por onde andar. Ela é luz e verda-
de, precisamos acreditar.

leitor: Leitura da Carta de São 
Tiago
5,7 Irmãos, tende paciência até a 
vinda do Senhor. Olhai o agricultor: 
ele espera com paciência o precio-
so fruto da terra, até cair a chuva 
do outono ou da primavera. 8Tam-
bém vós, sede pacientes e firmai 
vossos corações, porque a vinda 
do Senhor está próxima. 9Irmãos, 
não vos queixeis uns dos outros, 
para que não sejais julgados. Eis 
que o juiz está às portas. 10Irmãos, 
tomai por modelo de paciência 
nos maus tratos os profetas, que 
falaram em nome do Senhor. Pa-
lavra do Senhor!

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 desânimo não deve fazer 

parte do vocabulário do cris-
tão. O cristão é uma pessoa de 
esperança. Pensemos na nossa 
vida pessoal e na vida de nossa 
comunidade. Pense no agricul-
tor, pense no tempo de espera 
entre lançar a semente à terra 
e colher os frutos.

• O Advento nos proporciona o 
aprofundamento da esperan-
ça. Temos certeza de que Deus 
vem ao nosso encontro. Assim 
devemos olhar a vida enquanto 
nos empenhamos para cuidar 
da semente lançada à terra.

• Pensemos em nossas atitudes 
quando parece que tudo está 
parado. Lembre-se da semente 
na terra e não deixe de cuidar 
dela para que possa frutificar.

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
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GESto concrEto:
3 Para treinar a nossa pa-

ciência e o cuidado com os 
projetos em que nos en-
volvemos, plantemos uma 
semente. Vamos cuidar dela 
e acompanhar seu cresci-
mento. Durante os próxi-
mos 3 encontros podemos 
fazer a novena junto a ela 
para refletirmos sobre esse 
processo.

3 Faça com carinho um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora em que a nove-
na vai acontecer e coloque 
a frase: Venha participar da 
Novena de Natal em família 
ou Venha se preparar para 
a chegada do Salvador.

paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ensina-nos a ser 
pacientes na esperança.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

das alturas orvalhem os céus / e 
as nuvens que chovam justiça, / 
que a terra se abra ao amor / e 
germine o deus Salvador! (bis) 
1. Foste amigo antigamente / des-

ta terra que amaste, / deste 
povo que escolheste; / sua sorte 
melhoraste, / perdoaste seus 
pecados, / tua ira acalmaste. 

2. Escutemos suas palavras, / é de 
paz que vai falar, / paz ao povo, 
a seus fiéis, / a quem dele se 
achegar. / Está perto a salvação 
/ e a glória vai voltar! 

3. Eis amor, fidelidade / vão uni-

dos se encontrar, / bem assim, 
justiça e paz / vão beijar-se e se 
abraçar. / Vai brotar fidelidade 
/ e justiça se mostrar! 

4. E virão os benefícios / do Se-
nhor a abençoar / e os frutos do 
amor / desta terra vão brotar. / 
A justiça diante dele / e a paz o 
seguirá! 

5. Vem de novo restaurar-nos! / 
Sempre irado estarás, / indig-
nado contra nós? / E a vida não 
darás? / Salvação e alegria, / 
outra vez, não nos trarás?
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Fé

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
1. Preparemos os nossos cami-

nhos, / 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, 
pois deus a nós se dá. 

“Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, 
e lhe porá o nome de Emanuel” 

(cf. Is 7,14)

7O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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2. Deus não envia até nós “um 
presente”. / Ele vem com amor 
no Natal. / Com a Igreja exulte-
mos contentes: / Emanuel! Deus 
conosco! Natal! 

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, nes-
te sétimo dia de nossa Novena de 
Natal deste ano de 2022 medita-
remos sobre a Fé, a primeira das 
Virtudes Teologais (fé, esperança 
e caridade). A fé, segundo São 
Paulo, é um modo de já possuir o 
que ainda se espera (cf. Hb 11,1).

leitor 1: A fé é também uma opção 
pessoal, embora profundamente 
eclesial, por Deus e pelo Reino 
de Deus, que irrompe na história 
da humanidade, deixando nela as 
marcas da História da Salvação.

leitor 2: O texto de Isaías proposto 
para a reflexão de hoje nos indica a 
necessidade da Fé para a confiança 
no cumprimento das Promessas 
de Deus, que se realizam, por sua 
vez, mediante a Justiça de Deus, 
em Jesus Cristo. 

leitor 1: O tempo em que Isaías 
escreveu esta profecia foi um dos 
mais desafiadores e sombrios para 
a história de Israel. O Povo de Deus 

tinha, até o exilio na Babilônia, 
a firme convicção de que Israel 
jamais seria derrotada, pois nela 
estava o Templo, lugar de honra e 
louvor ao Nome do Deus Altíssimo. 
Não obstante, Israel foi derrotado 
e o Templo profanado e destruído.

leitor 2: Coube a Isaías guiar o 
Povo de Deus rumo à esperança 
de novos tempos e a uma outra 
mentalidade: Deus não está cir-
cunscrito às paredes de um Templo 
ou até mesmo limitado por uma 
cultura (neste caso a israelita). In-
dependente de nossa condição ou 
do desenrolar da história humana, 
a Promessa de Deus permanece 
por todos os séculos.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

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

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

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(is 7,10-14) [Se oportuno, leia di-
retamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Envia tua palavra, palavra de sal-
vação, que vem trazer esperança, 
aos pobres libertação.

leitor: Leitura do Livro do Profeta 
Isaías.
7,10O Senhor continuou falando 
com Acaz: 11“pede para ti um si-
nal ao Senhor, teu Deus, quer na 
profundidade do Xeol, quer nas 
alturas excelas”. 12Acaz respon-
deu: “não pedirei, não provocarei 
o Senhor. 13Ele disse-lhe: “ouvi, 
então, vós da 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: 
a virgem ficará grávida e dará a 
luz um filho, e lhe porá o nome 
de Emanuel. Palavra do Senhor!

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:
• A experiência do exílio foi para 

a dinastia de Davi. A promessa 
era a de que os herdeiros de 
Davi se sentariam no trono por 
todo o sempre.

• Essa perspectiva parecia que se-
ria frustrada diante da pressão 
externa e interna no pré-exílio. 
O rei Acaz, jovem e ainda sem 
filhos, corria o risco de ser su-
primido pela força. O que se 
verificou, de fato, mais tarde.

• Porém, a esperança de Israel 
estava já projetada. Na Pleni-
tude dos Tempos, Deus mesmo 
enviará o Seu Filho, nascido de 
uma Virgem, para devolver a 
Israel – e também a toda a hu-
manidade – a dignidade de filho 
de Deus, perdida pela desobe-
diência de nossos pais.

• O mundo em que vivemos está 
repleto de desafios e o mal se 
apresenta em muitas ocasiões. 
Como testemunho minha fé 
num Deus que tudo pode, dian-
te de tantos males no mundo? 
Qual o sentido da fé para mim 
nestes dias tão desafiadores 
para a fé cristã católica? Como 
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GESto concrEto:
3 Procure no Catecismo da 

Igreja Católica (CIgC) alguns 
artigos sobre a fé. Aprofun-
de-os e discuta-os com sua 
família ou com seus amigos.

3 Faça, com carinho, um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora que a novena 
vai acontecer e coloque a 
frase: “Venha participar da 
Novena de Natal em família 
ou Venha se preparar co-
nosco para a chegada do 
Salvador”.

a celebração do Natal do Senhor 
nos ajuda a reacender a fé em 
Cristo e a reavivar nossa espe-
rança de novos tempos? Quais 
os sinais de Deus para o nosso 
tempo?

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ajudai-nos a confiar 
na promessa de um mundo novo.

AnimAdor: Rezemos, com amor 
e confiança, a oração que o Se-
nhor Jesus nos ensinou: Todos: 
Pai Nosso…

AnimAdor: Saudemos nossa 
querida Mãe, a Senhora da Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém!

da cepa brotou a rama, / da rama 
brotou a flor, / da flor nasceu Ma-
ria, / de maria, o Salvador. (bis) 
1. O Espírito de Deus sobre Ele 

pousará, / de saber, de enten-
dimento, este Espírito será. / De 

conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, / achará sua alegria 
no temor do seu Senhor. 

2. Não será pela ilusão do olhar, 
do “ouvir falar”, / que Ele irá 
julgar os homens, como é pra-
xe acontecer. / Mas os pobres 
desta terra com justiça julgará 
/ e dos fracos o direito Ele é 
quem defenderá. 

3. A palavra de sua boca ferirá 
o violento / e o sopro de seus 
lábios matará o avarento... / A 
justiça é o cinto que circunda 
a sua cintura / e o manto da 
lealdade é a sua vestidura. 

4. Neste dia, neste dia, o incrível, 
verdadeiro, / coisa que nunca se 
viu: morar lobo com cordeiro. / 
A comer do mesmo pasto tigre, 
boi, burro e leão, / por um meni-
no guiados se confraternizarão. 
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Esperança

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
1. Senhor, vem salvar teu povo / 

das trevas da escravidão. / Só Tu 
és nossa esperança, / és nossa 
libertação! 

Vem, Senhor, / vem nos salvar, / 
com teu povo / vem caminhar! 
(bis) 

“Criai ânimo, não tenhais medo” 
(Is 35,4)

8O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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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!

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, 
neste oitavo dia de nossa Nove-
na de Natal deste ano de 2022 
meditaremos sobre a Esperança: 
a segunda das três Virtudes Teo-
logais (fé, esperança e caridade). 
Aproximamo-nos do término de 
nossa Novena em preparação para 
o Natal do Senhor. É, pois, tempo 
de “esperançar”, de vigiar e de 
orar.

leitor 1: No texto que vamos me-
ditar hoje, o profeta Isaías está 
voltando do exílio; e se dirige aos 
que estão desanimados para aju-
dá-los a confiar na salvação que 
vem do Senhor.

leitor 2: Os efeitos da intervenção 
divina são descritos com a imagem 
de pessoas que recuperam a saúde 
com a participação da natureza 
nesta alegria.

leitor 1: Os que foram salvos pelo 
Senhor, os oprimidos libertados, 
marcham de volta para casa, em 
Sião; cantando louvores, sendo 
acolhidos no monte santo cheios 
de gozo e contentamento. Eles não 
mais conhecerão a dor e o pranto.

leitor 2: Nestes tempos difíceis 
que estamos vivendo, muitos per-
dem a esperança, a Palavra de 
Deus vai nos ajudar na reconsti-
tuição da vida: “Alegre-se a terra 
que era deserta e intransitável, 
exulte a solidão e floresça como 
um lírio. Germine e exulte de ale-
gria e louvores” (Is 35,1-2).

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

AnimAdor: Preparemo-nos para 
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. 

oremos: Ó Deus todo-poderoso, 
concedei a vossos fiéis o ardente 
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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!

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(is 35,1-6a.10) [Se oportuno, leia 
diretamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Purificai, senhor, meus ouvidos, 
purificai, senhor, meu coração, 
para ouvir e guardar vossa pa-
lavra!

leitor: Leitura do Livro do Profeta 
Isaías:
35,1Alegrem-se o deserto e a ter-
ra seca, rejubile-se a estepe, e 
floresça como o lírio. 2Que ger-
mine e exulte, cheia de alegria e 
louvor, pois lhe foi dada a glória 
do Líbano, a beleza do Carmelo 
e de Saron. Eles verão a glória 
do Senhor, a majestade do nosso 
Deus. 3Fortalecei as mãos abatidas, 
e firmais os joelhos vacilantes. 
4Dizei aos medrosos: “Sede for-
tes, não temais! Aí está o vosso 
Deus, é a vingança que chega, a 
retribuição de Deus: ele vem para 
vos salvar!” 5Então, os olhos dos 
cegos vão se abrir, e os ouvidos 

dos surdos se desobstruirão 6aE-
ntão, saltará o aleijado como um 
cabrito e a língua dos mudos vai 
cantar. 10Os que foram resgatados 
pelo Senhor voltarão e chegarão a 
Sião, cantando louvores, trazendo 
consigo alegria perene. Alcançarão 
o gozo e a alegria, enquanto a dor 
e os gemidos fugirão. Palavra do 
Senhor!

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:
• A primeira parte do livro de 

Isaías fala de uma espiritua-
lidade baseada na santidade 
de Deus. Essa espiritualidade 
conduz o profeta a uma fé po-
lítica, que combate os ídolos 
presentes na sociedade. Fala 
também do Emanuel, no qual 
o Novo Testamento viu Jesus 
Cristo, que veio ao mundo para 
salvar o seu povo.

• O profeta descreve um novo 
êxodo em termos de reconsti-
tuição da vida. Fala das ques-
tões ecológicas: o deserto; a 
terra ressequida vai se encher 
de verde, com pastagens, árvo-
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GESto concrEto:
3 Procurar saber se tem al-

guma família que se mu-
dou há pouco tempo para 
a comunidade. Ir fazer uma 
visita; levando uma palavra 
de esperança e convidando 
para o último dia da novena 
e as celebrações de Natal.

3 Faça com carinho um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora em que a nove-
na vai acontecer e coloque 
a frase: Venha participar da 
Novena de Natal em família 
ou Venha se preparar para 
a chegada do Salvador.

res e flores, de modo que tudo 
se tornará exuberante como o 
monte Carmelo ou a planície 
de Saron. Mas de nada serviria 
a vida florescer se o povo não 
voltasse liberto e cheio de es-
perança em uma vida renovada.

• Como poderemos levar ânimo 
às pessoas que estão sem es-
perança? A esperança é a mola 
propulsora de nossa vida?

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
esperança e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, dai-nos esperança 
na vinda do Senhor.

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 Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em Nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

Cantemos:
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! 

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

AnimAdor: Cantemos/rezemos 
juntos:
1. Preparemos os nossos cami-

nhos, / 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, 

“Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus” 
(cf. Mt 1,21)

9O Encontro

rEunidoS Em torno dA pAlAVrA dE dEuS

i. prEpArAndo oS corAçõES
prepare um local em sua casa que fa-
voreça a oração e a meditação. procure 
colocar em destaque a palavra de deus. 
ornamente o espaço para a oração com 
uma vela de tamanho médio ou grande 
(para ser acesa todos os dias da novena 
e na ceia de natal). Se possível, tenha um 
pequeno presépio ou, na falta dele, uma 
imagem de nossa Senhora.
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pois deus a nós se dá. 
2. Deus não envia até nós “um 

presente”. / Ele vem com amor 
no Natal. / Com a Igreja exulte-
mos 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!

AnimAdor: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
todos: Amém!

AnimAdor: Irmãos e irmãs, nes-
te nono e último dia de nossa No-
vena de Natal deste ano de 2022 
meditaremos sobre a Caridade, 
a terceira e mais importante das 
Virtudes Teologais (fé, esperança 
e caridade). O amor se manifesta 
de diferentes formas. Hoje somos 
convidados a pensar sobre isso a 
partir da forma como Deus conduz 
o nascimento de Jesus.

leitor 1: José não sabia da gravi-
dez de Maria. Mas, ao perceber 
pensou em abandoná-la em se-
gredo. Mesmo não entendendo a 
gravidez de Maria, José não queria 
prejudicá-la. 

leitor 2: Quando José está para 
abandonar Maria, Deus envia-lhe 

um sinal: um anjo anuncia a José 
que Maria concebeu por obra do 
Espírito Santo e de imediato dá-lhe 
o encargo de dar o nome a Jesus.

leitor 1: Primeiro, José queria 
abandonar Maria em segredo para 
não a prejudicar; depois, levou-a 
para casa e cuidou dela e do fi-
lho. O amor tem que ser vivido 
na realidade, mesmo quando ela 
não parece muito clara; mesmo 
quando o esclarecimento é estra-
nho. Difícil, mas o amor é maior 
do que tudo.

leitor 2: Que o nosso Deus, o Deus 
surpreendente, nos ajude a com-
preender que o amor pode superar 
tudo, que o amor não depende 
de explicações; e que amar nos 
torna felizes.

AnimAdor: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
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!

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

oremos: Ó Deus de bondade, que 
vedes o vosso povo esperando 
fervoroso o natal do Senhor, dai 
chegarmos 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!

ii – EScutA à pAlAVrA dE dEuS 
(mt 1,18-24) [Se oportuno, leia 
diretamente na Bíblia].

AnimAdor: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia.
Eis que a virgem conceberá e dará 
à luz um filho. / Chamar-se-á Ema-
nuel / que significa: Deus conosco.
Aleluia, aleluia, aleluia.

leitor: Leitura do Evangelho de 
São Mateus:
1,18Eis como foi a origem de Jesus 
Cristo. Sua mãe, Maria, desposada 
com José, antes de conviverem, 
achou-se grávida pela ação do 
Espírito Santo. 18José, seu esposo 
prometido, sendo justo e não que-
rendo expô-la, cogitou em despe-
di-la secretamente. 19Enquanto 
assim ponderava, apareceu-lhe 
em sonho um anjo do Senhor, que 

lhe disse: “José, Filho de Davi, não 
temas receber Maria, tua mulher, 
pois o que nela foi gerado vem 
do Espírito Santo. 20Ela dará à luz 
um filho, e tu lhe porás o nome 
de Jesus, pois ele salvará o seu 
povo dos seus pecados. 21Tudo 
isso aconteceu para se cumprir o 
que havia sido dito pelo Senhor, 
por  meio do profeta: 23“Eis que a 
virgem ficará grávida e dará à luz 
um filho. Ele será chamado pelo 
nome de Emanuel”, que signifi-
ca: Deus conosco. 24Ao despertar 
do sono, José fez o que o anjo 
do Senhor lhe tinha ordenado e 
acolheu sua mulher. Palavra da 
Salvação!

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:
• Quantas vezes você amou, mes-

mo não entendendo o compor-
tamento do outro? Quantas ve-
zes você justificou a sua falta de 
amor porque a explicação que 
ouviu não o convenceu?

• O texto que refletimos hoje vem 
depois da genealogia de Jesus. 
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GESto concrEto:
3 Façamos um telefonema ou 

visita a alguém que precise 
de carinho. Façamos o Natal 
acontecer ao nosso redor, 
percebendo e aproximando-
nos de quem precisa. 

3 Faça com carinho um con-
vite por escrito, coloque o 
local e hora em que a Cele-
bração do Natal vai aconte-
cer e coloque a frase: Venha 
participar da nossa alegria 
pela chegada do Salvador 
entre nós.

Descente de Abraão Ele é o Fi-
lho de Deus, acolhido por José 
por amor a Deus, a Maria e ao 
próprio Jesus.

• Estamos chegando ao Natal, 
o quadro maior do amor e da 
ternura é o quadro do Nasci-
mento de Jesus. Lembremo-nos 
da mensagem principal deste 
Tempo: Amor!

III – ORAçãO COnClusIvA 

AnimAdor: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida à 
fidelidade e à vigilância em pre-
paração para o Natal do Senhor, 
de forma livre e espontânea, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:

todos: Senhor, ensina-nos a amar 
sempre.

AnimAdor: Rezemos, com amor 
e confiança, a oração que o Se-
nhor Jesus nos ensinou: Todos: 
Pai Nosso…

AnimAdor: Saudemos nossa 
querida Mãe, a Senhora da Espe-
rança: (conforme página 11).

AnimAdor: Estivemos e perma-
neceremos unidos – aguardando 
o Natal do Senhor – em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
todos: Amém!

Cantemos:
1. Senhor, vem salvar teu povo / 

das trevas da escravidão. / Só Tu 
és nossa esperança, / és nossa 
libertação! 

Vem, Senhor, / vem nos salvar, / 
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!




