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MARANATHÁ, VEM, SENHOR JESUS!

C

hegamos ao tempo do Advento de 2018: tempo de viver e
“exercitar-se” na “esperança que não decepciona” e tempo de se propor a reconstruir e restaurar todas as coisas no Cristo. Enquanto vivemos na esperança da vinda gloriosa do Senhor na Parusía, atualizamos
em nossas vidas a primeira vinda do Senhor que trouxe consigo nossa
redenção e salvação. Desta forma, o tempo do Advento é tempo também de preparação para o Natal que, além de vivermos isso na liturgia,
temos um momento especial de oração e reflexão na Novena do Natal.
Por isso não há sentido, eclesial e litúrgico, vivenciar a Novena do Natal
fora do Tempo do Advento.
A Novena do Natal deste ano de 2018, preparada pela equipe
de subsídios da nossa diocese é singela, cristológica e encarnada.
Singela, porque inspirada num dos textos mais antigos do Advento na Tradição litúrgica da Igreja: as Antífonas do Ó, que exprimem
a expectação, a espera ansiosa do encontro com o Cristo, que reforça
“a esperança que não decepciona”, tendo como modelo a Virgem Maria, que nos inspira a ansiar com ardor pelo Senhor. Um dos títulos de
Maria – talvez atualmente não muito popular – é Nossa Senhora da Expectação ou Nossa Senhora do Ó. Aliás uma das igrejas mais antigas
da grande São Paulo é a Nossa Senhora do Ó, localizada no bairro da
Freguesia do Ó.
Cristológica, pois as 07 antífonas dão a Jesus Cristo os títulos
com o qual o povo eleito por Deus, clamava pelo Messias. Títulos que
se cumprem na vida, na pessoa e na obra de Nosso Senhor Jesus
Cristo. A liturgia conserva estas antífonas no Tempo do Advento, naqueles dias que poderíamos chamar de ‘Semana Santa do Natal’, de 17
a 23 de dezembro. A Igreja canta estas antífonas na liturgia Eucarística
Diocese de Guarulhos - 3

Novena de Natal - 2018

(aclamação ao evangelho) e nas antífonas do Magnificat (oração de
Vésperas).
Encarnada, porque tudo o que vivenciamos na liturgia, esta atualização em nós do mistério da Encarnação, nos coloca em missão
como “sal da terra e luz do mundo”. O Ano Nacional do Laicato, que
trouxe este tema, já se encerrou, mas não a missão encarnada da vocação laical e da vocação da Igreja. Assim, nesta Novena, prolongamos
a reflexão e os legados que o Ano Nacional do Laicato deixou em nossa
diocese.
Que a alegria e esperança estejam com todos!
+Edmilson Amador Caetano, O.Cist.
Bispo diocesano
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ORIENTAÇÕES GERAIS

1 - No Anexo I temos a celebração de envio, que está prevista para a
primeira semana do Advento. E no Anexo II temos cantos diversos a
serem cantados no encontro, além dos indicados em cada encontro;
2 - Este é um tempo de evangelização muito importante para as famílias e para a Igreja. Marcar com antecedência a casa das famílias que
serão visitadas pelo grupo;
3 - É importante ir ao encontro de todas as famílias, especialmente famílias que estão afastadas da comunidade ou que estão precisando de
uma visita da comunidade;
4 - O animador de cada grupo deve entrar em contato com os donos
das casas para preparar o espaço, para que as pessoas ao chegar, encontrem um ambiente organizado, orante, e acolhedor;
5 - O animador deve também ler com antecedência o roteiro de cada
encontro, e prever para cada dia da novena: velas, leitores, cantores,
instrumentistas e livrinhos e ainda um local para acolher as velas
que serão acesas a cada encontro. A cada dia vai acendendo uma
vela e somando-se à vela do encontro anterior. No final terão 09
velas acesas em cada grupo;
6 - Preparar as celebrações, e contar com a participação de todos.
Abreviaturas: A – Animador; L1 – Leitor 1; L2 – Leitor 2; L3 – Leitor
3; T – Todos;
7 - Cada dia fazer a apresentação, de forma bem carinhosa, das pessoas que estão participando pela primeira vez;
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8 - No início de cada encontro, o Animador leia com todos o tema do
encontro;
9 - Apesar das leituras estarem no livrinho, recomenda-se a sua proclamação sempre da Bíblia, que deve estar em local de destaque em
todos os encontros;
10 - Durante os encontros, estimular as pessoas a fazer, como gesto concreto, a coleta da Evangelização para ser entregue no dia do
encerramento;
11 - O nono encontro será também a celebração de encerramento da
novena. Sugerimos que seja preparada com todos os grupos de sua
comunidade, terminando com uma confraternização, em que todos levem alguma coisa para partilha;
12 - Incentivar as pessoas a fazerem uma avaliação da novena
e enviar para email: codipa@diocesedeguarulhos.org.br

DIA

DATA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9°
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1º DIA

CRISTO, SALVADOR, MISTÉRIO DIVINO

OS LEIGOS REVELAM O MISTÉRIO COM SEU TESTEMUNHO

ACOLHIMENTO
Canto: Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega
trazendo paz, trazendo paz, trazendo a paz do Senhor
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao início desta novena de Natal.
O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à vida,
sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda teu povo com
teu esplendor
ACENDIMENTO DA PRIMEIRA VELA DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
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De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Iniciamos esta novena do Natal, tornando bem presentes todas
as nossas preocupações, dificuldades, angústias, mas também realizações, anseios, esperanças... Enfim, nossa vida, que pede mais vida.
Invocamos hoje o Senhor como Mistério de amor em nossas vidas.
Nesta comunhão, lembramos os fatos, os acontecimentos, as pessoas,
os grupos... Com quem queremos estar reunidos e unidos na oração
nesta espera do novo Natal do Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus, promessa de paz, enviaste teu Filho Jesus, para revelar
o mistério do teu Reino a todos os povos e nações. Olha o teu povo
reunido nesta novena de Natal. Dá-nos a graça de acolher com muita
alegria nosso Senhor Jesus Cristo que vem, e anunciar com nossa vida
o mistério de sua encarnação em nossa humanidade. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que vem trazer esperança, aos pobres libertação
LEITURA BÍBLICA
Da carta aos Efésios (Ef 1,9-11)
L 1 – Deus nos fez conhecer o Mistério da sua vontade, a livre decisão
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que havia tomado outrora, de levar a história a sua plenitude, reunido
o universo inteiro, sob uma só cabeça, o Cristo. Em Cristo, também
nós fomos feitos herança de Deus, conforme o projeto desse Deus que
tudo realiza segundo o propósito de sua vontade. Palavra do Senhor
T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido...
2 – Como entendemos a palavra “mistério” para falar da pessoa de
Jesus?
3 – Como este “mistério” fala de nossa vida e do projeto de Deus para
nós no texto?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – Neste ano, refletimos sobre a missão dos cristãos leigos e leigas
na Igreja e no mundo. A nossa caminhada na sociedade tem muitas
surpresas. Mas pela fé, sabemos que o mundo e a história são movidos pelo amor providencial de Deus. São o lugar da ação redentora
do próprio Deus feito homem. E a Igreja vive dentro de um mundo em
constante mudança, sendo sinal do Reino de Deus que já começou.
L 2 – Acolher o mistério de Cristo na Igreja, significa aprender permanentemente a seguir o caminho e a verdade do Evangelho dentro das
condições concretas do mundo. A Igreja não é uma “ilha de perfeitos”,
mas uma comunidade missionária e de aprendizagem em seu modo de
ser, organizar e agir como seguidora de Jesus Cristo.
L 3 – Para acompanhar as mudanças que acontecem no mundo, precisamos de uma mudança de mentalidade, sobre o papel dos leigos
na Igreja. Não são ‘colaboradores’ do clero, mas pessoas realmente
‘corresponsáveis’ do ser e do agir da Igreja.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
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CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria e os excluídos de todos os tempos e lugares, cantemos
a esperança que não engana. Celebremos a alegre expectativa daquele
que vem vindo para saciar nossa fome e sede de Justiça, Jesus Cristo,
nosso Salvador
Canto:
Ó .... Ó Mistério!
Escondido há séculos nos céus,
aos fiéis foste um dia revelado
e dos cegos os olhos recobrados,
já se firmam do coxo os passos seus
faz o pobre escutar a voz de Deus
vem, levanta do chão os humilhados, ó, ó!
Vem ó Filho de Maria, o amanhã já se anuncia
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria, o amanhã já se anuncia
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Ó Cristo, revela a nós o teu mistério de salvação. Que nossas
ações testemunhem teu Reino presente entre nós.
L 2 – Ó Cristo, que este grupo de novena seja luz, seja sinal da tua misericórdia e compaixão em nosso bairro.
L 3 – Ó Cristo, que a nossa comunidade seja sal, dê sabor à toda a vida
de nossa Igreja.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou.
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Pai-Nosso...
AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a
coleta da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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2º DIA

CRISTO, ÉS NOSSO MESTRE, O LIBERTADOR

LEIGOS, DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS EM APRENDIZADO PERMANENTE

ACOLHIMENTO
Canto: Bem-vindo irmão, você completa nossa alegria!
Sinta-se bem, seja feliz em nossa companhia!
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao segundo dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Deixa a luz do céu entrar (2x)
Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar
ACENDIMENTO DE DUAS VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
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De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Iniciemos este segundo dia da nossa novena, colocando no coração de Deus a vida dos pequenos e dos pobres, dos que são explorados e gemem sob o peso de tantas opressões. Invocamos hoje
o Senhor como Libertador. Nesta comunhão, lembremos os fatos, os
acontecimentos, as pessoas, os grupos... com quem queremos estar
reunidos e unidos na oração nesta espera do novo Natal do Senhor.
Deixar falar...
A – Ó Deus, padrinho dos pequenos, que enviaste teu filho Jesus para
cumprir tuas promessas da libertação e renovar tua aliança com toda
a humanidade. Escuta as preces deste teus filhos e filhas em oração.
Restaura-nos no teu amor, manifesta a tua misericórdia e dá-nos a tua
salvação. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor
Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho (bis)
LEITURA BÍBLICA
Da Carta aos Gálatas (Gl 4,4-7)
L 1 – Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu
Filho. Ele nasceu de uma mulher, submetido a lei para resgatar aqueles
que estavam submetidos a lei, a fim de que fôssemos adotados como
filhos. A prova de que vocês são filhos é fato de que Deus enviou aos
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nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai! Portanto, você já não é escravo, mas filho; e se é filho, é também herdeiro por
vontade de Deus. Palavra do Senhor
T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido
2 – Como filho ou filha de Deus, vivendo neste mundo, você se sente
pessoa livre, ou percebe alguma forma de escravidão? Qual?
3 – Como tem sido as nossas ações? A partir do dom do Espírito Divino, que Deus enviou aos nossos corações? Ou ainda agimos conforme
a mentalidade do mundo, que nos faz escravos?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – Leitor 1 – Os gálatas, na grande maioria, eram escravos, e estes
eram muito cobiçados nos mercados de escravos espalhados pelas
grandes cidades do Império Romano. Com a fé em Jesus, a escravidão
termina, e o direito de filhos de Deus se realiza. A fé em Cristo nos
insere em sua vida, em seus sentimentos, em sua própria pessoa e em
sua missão. Ele é modelo para todo cristão, chamado a ser sujeito livre
e responsável, capaz de opções, de decisões e de um amor incondicional.
L 2 – No seguimento de Jesus, como seus discípulos, todos somos sujeitos de nossa vida e de nossa missão (ou seja, protagonistas, os que
agem por primeiro), conscientes de nossa dignidade, livres de qualquer
escravidão e capazes de doar-nos ao serviço do Reino de Deus, da
comunhão eclesial e do amor ao próximo.
L 3 – O dom do Espírito se efetiva na ação concreta de cada membro
da comunidade. Guiados pelo Espírito Santo, com profetismo e paciênDiocese de Guarulhos - 15
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cia, na comunhão da Igreja, como discípulos missionários, com olhos
fixos no Evangelho do Reino, evangelizaremos com coragem, ousadia,
esperança e alegria.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria e os pobres de ontem e hoje, celebremos o Libertador
que vem chegando, e animemo-nos mutuamente para viver em solidariedade, colocando nossas vidas a serviço do projeto de Deus em
Jesus Cristo, nosso Salvador.
Canto:
Ó... Ó Libertador!
Pelo Espírito Santo consagrado
Boa Nova trouxeste aos oprimidos,
Confortates os corações sofridos,
Os cativos por ti serão livrados,
Vem, liberta este povo acorrentado
E o tempo da dor seja esquecido, ó, ó.
Vem ó Filho de Maria, já se acende a estrela guia
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
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Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria, já se acende a estrela guia
Quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele
dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Deus enviou o Seu Filho de uma mulher, a fim de nos libertar.
Capacita-nos, Senhor, que aprendamos com Maria a fé e a obediência
Diocese de Guarulhos - 17

Novena de Natal - 2018

à tua vontade, a meditação e prática da Palavra, para que vivendo a
santidade no mundo, sejamos libertados de todo egoísmo e de toda
maldade.
L 2 – Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho. Ajuda-nos
Senhor, como cristãos leigos e leigas a viver o teu seguimento na família, na comunidade eclesial, no trabalho profissional, na participação na
sociedade, colaborando na construção de uma sociedade justa, solidária e pacífica.
L 3 – Nem o sal, nem a luz, nem a Igreja e nenhum cristão vive para
si mesmo. Sua missão é sair de si, iluminar, se doar, dar sabor e se
dissolver. Envia-nos, Senhor, como “Igreja em saída” para os diversos
campos de ação onde o Evangelho deve ser proclamado.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso..
AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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3º DIA

CRISTO, ÉS A SABEDORIA DIVINA

LEIGOS ESPERAM O SENHOR COM LÂMPADAS ACESAS

ACOLHIMENTO
Canto: Irmão, ôô, que bom que você veio!
Foi Jesus que te chamou, ôô, e você aceitou!
Que bom, que bom, que bom que você veio! (bis)
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao terceiro dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Indo e vindo, trevas e luz! Tudo é graça, Deus nos conduz
ACENDIMENTO DE TRÊS VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
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Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Iniciemos este terceiro dia da nossa novena do natal, tornando
bem presentes as dificuldades que temos na vida, as vezes que não
sabemos qual caminho seguir... Por isso, invocamos o Senhor como
Sabedoria. Nesta comunhão, lembremos os fatos, os acontecimentos,
as pessoas, os grupos... com quem queremos estar reunidos e unidos
na oração nesta espera do novo Natal do Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus amigo dos pobres, teu Filho Jesus se tornou para nós tua
sabedoria e enche nossas vidas com a tua justiça. Escuta as preces
destes teus filhos e filhas em oração. restaura-nos no teu amor, manifesta a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Eu vim para escutar
Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor!
LEITURA BÍBLICA
Da primeira carta aos Coríntios (1 Cor 1,27.30)
L 1 – Deus escolheu o que é loucura no mundo, para confundir os sábios; e Deus escolheu o que é franqueza no mundo, para confundir o
que é forte. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus
Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça,
santificação e libertação. Palavra do Senhor
T – Graças a Deus.
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MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido
2 – Nos dias atuais as pessoas acham que não precisam mais de Deus,
ou que podem buscá-lo sozinhas, sem mediação nenhuma. Temos deixado Deus de lado, sendo egoístas em nossa vida de fé?
3 - Temos mostrado a Sabedoria de Jesus, que se entrega na Cruz,
sendo profetas de justiça, testemunhas de santidade e sinais de libertação na família, na comunidade e na sociedade?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – A espiritualidade responde ao desejo e à busca do rosto de Deus
e da comunhão com ele. Uma espiritualidade encarnada caracteriza-se
pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo.
L 2 – A partir de Jesus Cristo, os cristãos leigos e leigas infundem uma
inspiração de fé e de amor nos ambientes e realidades em que vivem e
trabalham. A sabedoria de Deus se manifesta no testemunho dos que
deixam transbordar a caridade divina em suas ações e decisões.
L 3 – Em meio a missão, como “sal, luz e fermento”, sempre cheia de
tensões e conflitos, buscam testemunhar sua identidade cristã, como
“ramos na videira” na comunidade de fé, oração e partilha.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?

CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria e todos que vivem segundo a Sabedoria de Deus, demos graças ao Deus que nos ama com ternura de mãe e dirige com
amor nossos destinos. Peçamos que ele nos mostre o caminho da pruDiocese de Guarulhos - 21
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dência e da justiça.
Canto:
Ó... Ó Sabedoria:
tu saíste da boca do mais alto,
os confins do universo atingiste,
tu com força e ternura dirigiste
este mundo por ti todo ordenado,
vem mostrar o caminho consagrado
da prudência, que ao justo um dia abriste, ó,ó.
Vem ó Filho de Maria! Vem, do céu sabedoria
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
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Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria, Vem, do céu sabedoria
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Senhor, Sabedoria dos humildes, ouvi o clamor dos que sofrem
na solidão, na doença ou na falta de fé, para que por vós alcancem
misericórdia.
L 2 – Senhor, luz que ilumina toda escuridão, inspirai os pais e mães,
para que sejam verdadeiros testemunhos de fé, coragem e esperança
para seus filhos.
L 3 – Senhor, que a tua Palavra seja em nós, leigos e leigas, a fonte de
todo o profetismo para sermos instrumentos do vosso Reino no meio
do mundo.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...

Diocese de Guarulhos - 23

Novena de Natal - 2018

AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta
da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
T – Amém
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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4º DIA

CRISTO, SENHOR ADONAI, VEM SALVAR E GUIAR O TEU POVO
LEIGOS EM COMUNHÃO NA MISSÃO

ACOLHIMENTO
Canto: Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega
trazendo paz, trazendo paz, trazendo a paz do Senhor
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao quarto dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda teu povo com
teu esplendor
ACENDIMENTO DE QUATRO VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
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De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Iniciamos este quarto dia da novena e, mais uma vez, lembramos a
Deus o mundo que pode ser libertado com seu braço poderoso. Invocamos hoje o Senhor como Adonai, que significa “O Senhor”, aquele
que faz acontecer o bem e a vida. Nesta comunhão, lembramos os
fatos, os acontecimentos, as pessoas, os grupos... com quem queremos estar reunidos e unidos na oração nesta espera do novo Natal do
Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus, guia do teu povo, enviaste teu Filho Jesus, para ser nosso
Cristo e Senhor, guia que nos conduz em teus caminhos. Escuta teus
filhos e filhas em oração. Restaura-nos no teu amor, manifesta a tua
misericórdia e dá-nos a tua salvação por Cristo, nosso Senhor. Amém.
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que vem trazer esperança, aos pobres libertação.
LEITURA BÍBLICA
Da carta aos Filipenses (Fl 2,6.9-11)
L 1 – Ele tinha a condição divina, mas não se apegou a sua igualdade
com Deus. Por isso, Deus o exaltou grandemente, e lhe deu o Nome
que está acima de qualquer outro nome; para que, ao nome de Jesus,
se dobre todo joelho, no céu, na terra e sob a terra; e toda língua con26 - Diocese de Guarulhos
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fesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra
do Senhor
T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido
2 – Como é o jeito de Jesus mandar, de agir, de transformar, passando
pela cruz?
3 – Jesus, como Senhor, não se apegou ao ser Deus. Como vivemos
o desapego, o serviço e a partilha, dando testemunho do senhorio de
Jesus?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – Os cristãos leigos e leigas são Igreja, e como tal, vivem sua cidadania no mundo através de sua presença, nas estruturas que compõem
a sociedade. Eles sabem que a Igreja existe unicamente para servir. É
a pessoa humana que deve ser salva. É a sociedade humana que deve
ser renovada.
L 2 – Acolher o senhorio de Jesus, para nós, significa também buscar a
coerência entre ser membro da Igreja e ser cidadão, buscar caminhos
concretos – na política, na cultura ou na economia – para a prática do
mandamento do amor, de forma especial em favor dos marginalizados,
visando a transformação das estruturas sociais injustas.
L 3 – A diversidade de dons, suscitada pelo Espírito, possibilita respostas criativas aos desafios de cada momento histórico. O Espírito age
com liberdade e liberalidade, e sua inspiração pode suscitar formas
variadas de viver o senhorio de Jesus na ação evangelizadora e transformadora.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
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CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria demos graças a Deus porque nos revelou o segredo
do seu nome: Senhor-Adonai. Peçamos que ele nos liberte, como no
passado fez com Moisés e o povo de Israel.
Canto:
Ó... Ó Senhor, ó Adonai:
De Israel, do teu povo és o guia,
nu a fogueira a Moisés te revelaste,
no Sinai a teus servos entregaste
uma Lei cheia de sabedoria,
vem trazer a teu povo alforria,
libertar com teu braço os que amaste, ó, ó
Vem ó Filho de Maria, do teu povo és o guia
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria, do teu povo és o guia
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Ó Senhor, que este Natal e esta virada de ano sejam para nós virada de consciência, de nossa missão como cristãos e como cidadãos.
L 2 – Ó Senhor, que a tua Palavra nos desinstale, e em nossas comunidades possamos criar novas maneiras de viver o teu Evangelho na
sociedade.
L 3 – Ó Senhor, livra-nos de todo medo e ansiedade que nos impedem
de viver o teu senhorio, viver a vida nova do teu Reino.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...
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AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta
da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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5º DIA

Ó CRISTO, RAIZ DE JESSÉ, VEM GOVERNAR O TEU POVO
LEIGOS EM COMUNHÃO NO SERVIÇO DA VIDA

ACOLHIMENTO
Canto: Bem-vindo irmão, você completa nossa alegria!
Sinta-se bem, seja feliz em nossa companhia!
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao quinto dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Deixa a luz do céu entrar (2x)
Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar
ACENDIMENTO DE CINCO VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
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De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Neste quinto dia da novena, trazemos para a nossa oração nossa
vida e a nossa busca de Deus. Invocamos hoje o Senhor como Raiz de
Jessé. Nesta comunhão, lembramos os fatos, os acontecimentos, as
pessoas, os grupos... com quem queremos estar reunidos e unidos na
oração nesta espera do novo Natal do Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus das promessas, enviaste teu Filho Jesus, broto nascido
da antiga raiz, para renovar com a humanidade tua aliança de justiça.
Escuta as preces destes teus filhos e filhas em oração. Restaura-nos
no Teu amor, manifesta a Tua misericórdia e dá-nos a Tua Salvação. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor
Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho (bis)
LEITURA BÍBLICA
Da carta aos Romanos (Rm 15,10-13)
L 1 – A Escritura diz: “Nações pagãs, alegrem-se com o povo de Deus”.
E diz ainda: “Nações pagãs todas, louvem ao Senhor, e todos os povos
o celebrem”. E Isaías também diz: “aparecerá o broto de Jessé, aquele
que se levanta para governar as nações pagãs”. Que Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês trasbordem de esperança pela força do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
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T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido.
2 – Quais são hoje nossas esperanças, em meio nossas dificuldades
que encontramos na nossa sociedade?
3 – Deus nos dá a esperança, a alegria e a paz por meio da fé. Como
leigos e leigas, nós estamos em comunhão com a Igreja no serviço da
vida? Estamos levando a esperança aos nossos irmãos?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – O Povo de Deus tem Cristo por cabeça. Sua condição é a dignidade e liberdade de filhos de Deus. Sua lei é o mandamento novo,
como Cristo amou. O Povo de Deus é fermento de Deus no meio da
humanidade. A salvação, embora pessoal, considera as pessoas como
interdependentes entre si. Isso nos leva a valorizar diversidade de rostos, grupos, membros, carismas e funções do povo de Deus. Todos os
batizados fazem parte do povo sacerdotal, profético e real.
L 2 – Jesus assumiu que veio da “raiz de Jessé”, assumiu que é herdeiro de uma promessa feita por Deus a Abraão, a Moisés, ao povo da
primeira aliança. Jesus continua essa promessa de Deus em construir
um Povo, uma nova maneira de nos relacionar entre nós, com a sociedade e com a natureza. Um povo que é sinal de vida nova para todos
os outros povos.
L 3 – Jesus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida. Suas atitudes
convidam a uma nova maneira de ser. Isso implica num compromisso
ético de cuidado e solidariedade dos membros uns para com os outros,
especialmente os mais fracos.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
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CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria, demos graças a Deus porque desponta o broto de Jessé: Jesus Cristo, filho de Davi e Filho de Deus. Peçamos que ele nos
livre de nossas amarras e medos, de nossas faltas de fé e esperança.
Canto:
Ó... Ó Raiz de Jessé:
estandarte bem alto levantado,
um sinal para todas as nações,
frente a ti ficam mudos os barões,
clama o povo e só quer ser escutado,
vem, Senhor, libertar o escravizado,
não demores, escuta as orações, ó, ó.
Vem ó Filho de Maria! Vem, dos tristes alegria
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria! Vem, dos tristes alegria
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Senhor ensina-nos através da fé a sermos verdadeiros sujeitos
promotores da vida na Igreja e na sociedade através de nossas palavras e ações.
L 2 – Senhor que a Palavra nos impulsione através de nossa fé aumentar em nós a esperança e a alegria para que também possamos testemunhamos aos nossos irmãos a terem esperança no Senhor.
L 3 – Senhor que nesta sociedade em que vivemos, não desanimamos
em meios as dificuldades em nossas famílias, no mundo da política, no
trabalho, na educação em todos os âmbitos da sociedade. Que tenhamos a esperança de um mundo melhor sendo nós também sal e luz
para promover a missão de sermos promotores da vida.
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A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...
AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta
da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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6º DIA

Ó CRISTO, CHAVE DE DAVI, TU TENS AS CHAVES DO REINO
LEIGOS EM COMUNHÃO ABREM AS PORTAS DO REINO

ACOLHIMENTO
Canto: Irmão, ôô, que bom que você veio!
Foi Jesus que te chamou, ôô, e você aceitou!
Que bom, que bom, que bom que você veio! (bis)
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao sexto dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Indo e vindo, trevas e luz! Tudo é graça, Deus nos conduz
ACENDIMENTO DE SEIS VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
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De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Iniciamos este sexto dia da novena apresentado a Deus todas as
realidades fechadas e não resolvidas de nossa vida pessoal, comunitária e social. Invocamos hoje o Senhor como Chave de Davi. Nesta
comunhão, lembramos os fatos, os acontecimentos, as pessoas, os
grupos... com quem queremos estar reunidos e unidos na oração nesta
espera do novo Natal do Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus, segredo de vida, enviaste teu Filho Jesus, com as chaves
do teu Reino para nos abrir as portas da vida. Escuta as preces destes
teus filhos e filhas em oração. Restaura-nos no teu amor, manifesta
a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Eu vim para escutar
Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor!
LEITURA BÍBLICA
Do livro do Apocalipse (Ap 3,7-8)
L 1 – Escreva ao Anjo da Igreja da Filadélfia. assim diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a Chave de Davi, aquele que abre e ninguém
fecha, aquele que fecha e ninguém mais abre: conheço sua conduta;
coloquei a sua frente uma porta aberta, que ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não
renegou o meu nome. Palavra do Senhor.
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T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido.
2 – Tenho consciência que Deus se utiliza de mim para ser sua voz na
sociedade em que eu vivo?
3 – Tenho renegado minha fé por medo da sociedade?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – A “Chave de Davi”, que abre e ninguém fecha, é o encontro com
o Senhor, é a experiência pessoal da graça de Deus, amadurecida na
comunidade, testemunhada na sociedade. A vivência na comunidade
favorece o nosso amadurecimento como cristãos. Isso acontece numa
dinâmica que exige equilíbrio entre o eu e o outro, sem nos isolarmos
nos dons e funções individuais, e sem destruir a pessoa em função da
comunidade.
L 2 – O cristão, sujeito na Igreja e no mundo, é discípulo missionário,
seguidor de Jesus Cristo. É o cristão maduro na fé, que experimentou
o encontro pessoal com Jesus Cristo e se dispôs a segui-lo com todas
as consequências dessa escolha.
L 3 – O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial mediante sua dignidade de batizado, vivendo fielmente sua condição de Filho de Deus
na fé, aberto ao diálogo, à colaboração e à corresponsabilidade com
os pastores. Como sujeito eclesial, assume seus direitos e deveres na
Igreja, sem cair no fechamento ou na indiferença, sem submissão servil
nem contestação ideológica.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
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CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria, demos graças a Deus porque nos abre as portas da
vida e do Reino por seu Filho Jesus. Peçamos que Ele nos liberte das
forças da morte.
Canto:
Ó...Ó Chave de Davi:
És o cetro da casa de Israel,
tu que abres, e ninguém pode fechar,
tu que fechas, e abrir quem poderá?
Vem depressa esta raça acudir,
algemado quem vai poder sair,
se na sombra da morte é seu lugar? ó, ó.
Vem ó Filho de Maria! Vem, ó Cristo, Rei-Messias!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria! Vem, ó Cristo, Rei-Messias!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Para que, encorajados pela Palavra de Deus, possamos assumir
nossa missão de cristãos dentro da Igreja e da sociedade, rezemos ao
Senhor.
L 2 – Para que a nossa vida de comunidade possa, através do Evangelho, trazer luzes para sociedade, rezemos ao Senhor.
L 3 – Para que nossa experiência de comunidade ajude a levar esperança para aquelas pessoas que mais necessitam, rezemos ao Senhor.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...
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AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta
da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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7º DIA

CRISTO, SOL DO ORIENTE, ÉS A LUZ E DIA SEM FIM
LEIGOS ILUMINADOS PELO VERBO DA VIDA

ACOLHIMENTO
Canto: Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega
trazendo paz, trazendo paz, trazendo a paz do Senhor
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao sétimo dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda teu povo com
teu esplendor
ACENDIMENTO DE SETE VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
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Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Neste sétimo dia de nossa novena, trazemos para a nossa prece
toda realidade de trevas e escuridão de nossa vida pessoal e também
de nossa realidade social e dos povos. Invocamos hoje o Senhor com
sol da justiça. Nesta comunhão, lembramos os fatos, os acontecimentos, as pessoas, os grupos... com quem queremos estar reunidos e
unidos na oração nesta espera do novo Natal do Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus, esplendor de luz, enviaste teu Filho Jesus como Sol do
Oriente, para nos conduzir nos caminhos da paz. Escuta as preces destes teus filhos e filhas em oração. Restaura-nos no teu amor, manifesta
a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que vem trazer esperança, aos pobres libertação
LEITURA BÍBLICA
Da primeira carta aos tessalonicenses (1Ts 5,5-6.8)
L 1 – Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não fiquemos dormindo como os outros.
Nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da
fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação. Palavra do
Senhor.
T – Graças a Deus.
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MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido.
2 – Tenho iluminado as realidades de trevas em minha cidade com o
testemunho de minha fé?
3 – Qual é minha relação com a Palavra de Deus? Tenho sido guiado(a)
pelos preceitos do Senhor?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – A família, comunidade de vida e amor, quando se torna Igreja
doméstica, é escola de valores e a grande benfeitora da humanidade,
sendo iluminada pelos ensinamentos de Cristo. Nela se aprendam as
orientações básicas da vida: o afeto, a convivência, a educação para o
amor, a justiça e a experiência de fé.
L 2 – Iluminados pelo Verbo da vida, deixemo-nos tocar pelo que nos
ensina o Papa Francisco sobre os leigos e a política: “Peço a Deus que
cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo,
que vise efetivamente a sanar as raízes profundas dos males do nosso
mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das
formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum”.
L 3 – Somos filhos da luz e filhos do dia. Que a escuridão de um mundo
marcado pelo secularismo e a indiferença religiosa não apague nossa
espiritualidade Uma espiritualidade encarnada significa o seguimento
de Jesus, uma vida conduzida pelo Espírito, para a comunhão fraterna,
numa presença real de cristãos no mundo. Não podemos querer um
Cristo sem carne e sem cruz. A espiritualidade cristã sempre terá por
fundamento os mistérios da encarnação e da redenção de Jesus Cristo.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
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CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria, demos graças a Deus porque faz brilhar sobre nós o
Sol da Justiça, Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor. Peçamos que
ele ilumine nossas trevas e nossas noites.
Canto:
Ó... Ó Sol do Oriente.
És sol da justiça quem desponta,
resplendor de uma luz que não se apaga,
quem habita nas trevas te aguarda,
quem do cego pecado está na sombra,
quem da morte adormece, leva em conta,
vem, senhor, essa escuridão faz clara, ó,ó.
Vem ó Filho de Maria! Vem raiar, sol da justiça!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria! Vem raiar, sol da justiça!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Que os cristãos leigos e leigas, engajados na vida da Igreja e na
sociedade, não permitam a “globalização da indiferença”, que exclui e
fomenta cada vez mais o privilégio de alguns poucos.
L 2 – A Palavra do Senhor ilumine nossa vida e nossos passos, para
sermos impulsionados pela fé, esperança e caridade que vem do alto.
L 3 – Que nosso testemunho de fé modifique o ambiente em que estamos. Pela luz da Palavra transformemos o mundo em um lugar mais
humano e igualitário para todos!
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...
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AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta
da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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8º DIA

CRISTO, REI DAS NAÇÕES,

LEIGOS NA PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E DA ESPERANÇA

ACOLHIMENTO
Canto: Bem-vindo irmão, você completa nossa alegria!
Sinta-se bem, seja feliz em nossa companhia!
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao oitavo dia desta novena de
Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor à
vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Deixa a luz do céu entrar (2x)
Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar
ACENDIMENTO DE OITO VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
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De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Para este oitavo dia da nossa novena, trazemos como clamor diante de Deus todas as divisões, separações, desigualdades, discriminações que precisam ser superadas. Invocamos hoje o Senhor como Rei
das Nações e desejado dos Povos. Nesta comunhão, lembramos os
fatos, os acontecimentos, as pessoas, os grupos... com quem queremos estar reunidos e unidos na oração nesta espera do novo Natal do
Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus, Senhor do universo, enviaste teu filho Jesus, Rei das Nações e Príncipe da paz, para conduzir-nos em teus caminhos de justiça.
Escuta as preces destes teus filhos e filhas em oração. Restaura-nos
no teu amor, manifesta a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor
Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho (bis)
LEITURA BÍBLICA
Do livro do Apocalipse (Ap 11,15-17)
L 1 – O sétimo Anjo tocou a trombeta. E vozes bem fortes começaram
a gritar no céu: “A realeza do mundo passou agora para nosso Senhor
e para o seu Cristo. E Cristo vai reinar para sempre!”. Os vinte e quatro
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Anciãos, que estão sentados em seus tronos diante de Deus ajoelharam-se e adoraram a Deus. Eles diziam: “Nós te damos graças, Senhor
Deus todo poderoso, Aquele que é e Aquele que era. Porque assumiste
o teu grande poder e passaste a reinar”. Palavra do Senhor.
T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido.
2 – Como entendemos o Reinado de Jesus de nossas vidas? O que
significa dizer que “o Reino de Deus já está entre nós?”
3 – Neste Natal estou com aberto para acolher o reinado de Jesus Cristo? Como ser testemunhas de um Natal cheio de esperança?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – Jesus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida e nossa comunidade. Por palavras e ações, ele foi verdadeiramente sujeito de sua vida e
de seu ministério. Ele é modelo para todo cristão, chamado a ser sujeito livre e responsável, capaz de opções, de decisões e de um amor
incondicional.
L 2 – Os cristãos leigos e leigas, pela graça batismal, são participantes
do sacerdócio comum, fundado no único sacerdócio de Cristo. O sacerdócio batismal concede direitos na Igreja, como de conhecer a fé,
participar dos sacramentos, associar-se em movimentos de espiritualidade e de apostolado, manifestar-se e ser ouvido em questões de fé,
cooperar na edificação do povo de Deus. Concede também deveres:
participar da missão sacerdotal, profética e real-pastoral de Cristo, colaborar com os pastores na ação evangelizadora, dar testemunho do
Evangelho.
L 3 - São chamados à santidade no mundo, a cultivar a vida interior e
a relação pessoal com Cristo, para fazer tudo na vida para a glória de
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Deus, a salvação do mundo e o bem de todos. Integrar organicamente
o serviço de todos que exercem funções na comunidade. Os leigos
têm por irmão a Cristo, que sendo Senhor de todos, não veio para ser
servido, mas para servir.
L 3 – Em Maria encontramos a máxima realização da existência cristã.
Por sua fé e obediência à vontade de Deus e por sua constante meditação e prática da Palavra, ela é a discípula mais perfeita do Senhor.
Mulher livre, forte e discípula de Jesus, Maria foi verdadeiro sujeito na
comunidade cristã.
A – O que mais aprendemos da Palavra neste encontro?
CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria, demos graças a Deus porque nos envia o Rei das Nações, Príncipe da Paz, Jesus Cristo nosso Senhor. Peçamos a ele que
acabe com as guerras e reúna todos os povos em fraternidade.
Canto:
Ó...Ó Rei das Nações
Desejado dos povos, Rei das Gentes,
tudo ajuntas em ti, pedra angular,
inimigo tu vens apaziguar,
vem salvar este povo tão dormente,
pois do barro formate o nosso ente,
vem, Senhor e não tardes, vem salvar, ó, ó.
Vem ó Filho de Maria, Deus da nossa alegria!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
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Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria, Deus da nossa alegria!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
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L 1 – Somos chamados a ser ramos da videira, chamados a crescer,
amadurecer continuamente, dar cada vez mais fruto. Ó Pai, pedimos
a graça de estarmos unidos ao Seu Filho Jesus e ofertarmos frutos
agradáveis a ti.
L 2 – Como cristãos, discípulos missionários de Cristo, enfrentamos
as realidades que contradizem o teu Reino. Ajuda-nos a combater a
economia da exclusão, a cultura do descartável, a globalização da indiferença. Ajuda-nos a combater a dominação pelo dinheiro e a desigualdade social que gera violência. Que anunciemos com nossas vidas
o Teu Reino.
L 3 – Como discípulos missionários, cristãos leigos e leigas na Igreja
e na sociedade, dai-nos forças ó Pai para anunciar a Boa Nova e não
permitir que nos roubem o entusiasmo missionário. Fortalece Senhor
nossa esperança.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...
AVISOS E COMUNICADOS
- Avisar a todos o dia e o local do próximo encontro;
- Lembrar e estimular as pessoas a fazerem o gesto concreto, a coleta
da Evangelização para ser entregue no dia do encerramento.
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL

Cantos opcionais ao final do livreto
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9º DIA

CRISTO JESUS, EMANUEL–DEUS CONOSCO

COMO POVO DE DEUS, CELEBRAMOS A ALEGRIA DA SUA PRESENÇA

(se este encontro acontecer na comunidade, prever a representação e
a participação de todos os grupos)
ACOLHIMENTO
(acolher os grupos que se reuniram nos bairros, nos condomínios, nas
catequeses, pastorais...)
Canto: Irmão, ôô, que bom que você veio!
Foi Jesus que te chamou, ôô, e você aceitou!
Que bom, que bom, que bom que você veio! (bis)
A – Sejam bem-vindos irmãos e irmãs ao encerramento desta novena
de Natal. O Senhor, que vem ao nosso mundo, nos convoca a dar sabor
à vida, sendo sal, sendo luz. Acolhemos esta luz divina, cantando:
Canto: Indo e vindo, trevas e luz! Tudo é graça, Deus nos conduz
ACENDIMENTO DAS NOVE VELAS DA NOVENA
A – Bendito sejas, Deus das promessas, porque iluminas as nossas
vidas com a luz de Cristo, teu Filho, a quem esperamos com toda a
ternura do coração. Amém.
ABERTURA
A – Começamos nossa novena, reunidos em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém
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Canto: Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar (bis)
Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo (bis)
Venham pelo deserto um caminho abrindo (bis)
De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos (bis)
Ele já está bem perto, nossa salvação (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
A – Para este último dia da novena, apresentamos a Deus todas as esperanças, anseios, desejos, inquietações, nossas e de todos os povos.
Invocamos hoje o Senhor como Emanuel, Deus conosco. Nesta comunhão, lembramos as graças e bênçãos que aconteceram durante esta
novena... estas pessoas e situações que foram para nós sinal do Reino
de Deus, nesta espera do novo Natal do Senhor. Deixar falar...
A – Ó Deus, que enviaste teu Filho Jesus para ser presença de amor
em nossa vida, Deus conosco, Emanuel. escuta as preces destes teus
filhos e filhas em oração. Restaura-nos no teu amor, manifesta a tua
misericórdia e dá-nos a tua salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
A – Cantemos acolhendo a Palavra de Deus:
Canto: Eu vim para escutar
Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor!
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LEITURA BÍBLICA
Do livro do Apocalipse (Ap 21,3-4)
L 1 – Nisso, saiu do trono uma voz forte. E ouvi: “Esta é a tenda de Deus
com os seres humanos. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo
e Ele, o Deus-com-eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima
dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito,
nem dor!” Palavra do Senhor
T – Graças a Deus.
MEDITAÇÃO DA PALAVRA
1 – Silêncio e repetição do que mais chamou atenção no texto lido.
2 – A visão do Apocalipse descreve a morada de Deus com os homens,
que se chama “Nova Jerusalém”. Nela, a morte não existirá mais, porque as coisas antigas passaram. Esta Jerusalém é presente de Deus,
mas é também preparada e edificada aqui nesta terra, onde quer que
se proclame a novidade que vem do Evangelho. No entanto, essa novidade “ainda não” se manifestou em toda a sua plenitude. Quando
penso no futuro, o que espero? Quais são as luzes que vejo?
3 – Somente vendo que Deus está conosco podemos ver luz para o
nosso ser, sermos felizes por viver com confiança e alegria. E nos questionamos, onde é que se torna presente de modo real o maravilhoso
intercâmbio entre o céu e a terra, para que atue na nossa vida e nos
torne verdadeiros filhos de Deus?
A PALAVRA NA VIDA
L 1 – No Natal de Jesus, festejamos a confiança e a esperança, que superam a incerteza e o pessimismo, porque Deus está conosco e confia
ainda em nós. É generoso este Deus Pai! Ele vem morar com a humanidade, escolhe a terra como sua morada para estar junto ao homem e
fazer-se encontrar lá onde o homem passa os seus dias na alegria ou
na dor.
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L 2 – Portanto, a terra não é mais somente um “vale de lágrimas”, mas é
o lugar onde o próprio Deus colocou a sua tenda, é o lugar do encontro
de Deus com o homem, da solidariedade de Deus com os homens.
L 3 – Pelo Evangelho de Cristo, pela sua Encarnação, todos os recantos da vida humana são transformados. Por isso não cabe desânimo
no coração do cristão. Não caminhamos sozinhos, sustentados pelas
nossas próprias forças. O Senhor vem a nós, para sairmos de nós mesmos e ir para as periferias existenciais, para anunciar, com coragem, o
Evangelho.
A – O que mais aprendemos como comunidade, no caminho desta
Novena de Natal?
CÂNTICO DE MARIA
A – Com Maria e com todos os pobres que esperam o Salvador, demos graças a Deus que se faz presença em nossa vida: Emanuel, Deus
conosco. Peçamos que ele nos salve e sua graça nos conduza nos
caminhos do seu Reino.
Canto:
Ó... Ó Emanuel
Deus conosco, rei legislador,
esperança de todas as Nações,
desejado de todos corações,
és dos pobres maior libertador,
finalmente salvar-nos vem, Senhor,
ó Deus nosso, ouve as nossas rogações, ó, ó.
Vem ó Filho de Maria! Vem depressa, ó luz da vida!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
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A minh’alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
Como havia prometido as nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém!
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis)
Vem ó Filho de Maria! Vem depressa, ó luz da vida!
Quanta sede, quanta espera, quando chega,
Quando chega aquele dia? (bis)
Rezemos: Ave-Maria...
PRECES
A – Irmãos e irmãs, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus, que a todos quer
salvar. Cantemos a cada prece:
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Maranatha! Maranatha! Vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus!
L 1 – Ó Cristo, santifica os cristãos leigos e leigas em sua participação
nas atividades terrenas. Ó Emanuel, presença divina em nossa história,
santifica-nos nas atividades do cotidiano, na vida familiar, profissional e
na transformação da sociedade.
L 2 – Ó Cristo, Senhor dos nossos corações e de nossos pensamentos,
ajuda-nos a falar e agir com a mesma misericórdia sua, em nossa missão na Igreja e no mundo.
L 3 – Ó Cristo, fonte de alegria que enche de nova luz a nossa existência, faze com que não confiemos nas realidades que passam em
nossa vida, mas saibamos ser iluminados somente por tua presença
que transfigura.
A – Já está bem perto a nossa salvação. Em comunhão com toda a
criação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai-Nosso...
AVISOS E COMUNICADOS
- Agradecer as pessoas pela participação no gesto concreto, a coleta
da Evangelização que foi entregue.
- Avisar os horários das missas e celebrações no Natal e Ano Novo
BÊNÇÃO
A – O Deus da esperança, da alegria e da paz permaneça com todos
nós, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
T – Amém.
A – Bendigamos ao Senhor!
T – Graças a Deus!
CANTO FINAL
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ANEXO I
CELEBRAÇÃO DE ENVIO – PRIMEIRA SEMANA DO ADVENTO
Se a celebração de envio acontecer dentro da missa/celebração
da comunidade, seguir a liturgia da Palavra como de costume e fazer
o envio depois da homilia.
Se a celebração acontecer fora da missa, seguir o roteiro abaixo:
CANTO DE ENTRADA
Assembleia dos chamados, escolhidos e enviados,
em missão pela Trindade, coração deste mistério
Em águas mais profundas vamos lançar as nossas redes
e sem mais descansar, saciaremos nossa sede
de sermos uma Igreja toda ministerial
na graça recebida junto à fonte batismal
A: Sejam bem-vindos irmãos e irmãs a esta celebração de envio para
a novena de Natal. Agradecemos a Deus por todos os irmãos e irmãs
que se dispuseram a viver este momento missionário em nossa comunidade. Elevemos ao Senhor as nossas preces por todas as pessoas
que vão participar desta novena. Que Ele nos mostre os caminhos para
viver o seu Reino.
SALMO RESPONSORIAL Sl 24
(cantar, ao menos o refrão)
R. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,*
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação! R.
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O Senhor é piedade e retidão,*
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça,*
e aos pobres ele ensina o seu caminho. R.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor*
para quem guarda sua Aliança e seus preceitos.
O Senhor se torna íntimo aos que o temem
e lhes dá a conhecer sua Aliança. R.
EVANGELHO
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 21,25-28.34-36
A: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Haverá sinais no sol,
na lua e nas estrelas.
Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar
e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no
que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas.
Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande
poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai
cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa
da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não
caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a
todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve
acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da
Salvação.
HOMILIA
Depois da homilia, o padre ou ministro chama os coordenadores dos
grupos de rua próximo ao presbitério e os apresenta à comunidade.
A: Oremos por estes irmãos e irmãs, que partem para esta nobre missão de preparar os caminhos do Senhor em nossa comunidade. Que
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possam ser sal da terra e luz do mundo em nossos bairros. Que neste
Natal o Senhor Jesus seja acolhido nos corações e nas vidas de todas
as pessoas visitadas por nossos grupos de rua.
(momento de silêncio. Depois, impõe as mãos e reza a seguinte oração)
Padre: Ó Pai querido, que nos chamas a preparar os caminhos de teu
Filho Jesus, olha para estes irmãos e irmãs, que vão sair em missão
para este Natal. Como chamas acesas, possam iluminar as vidas e as
situações que vão encontrar. Dá-lhes teu Espírito, que possam testemunhar a compaixão e a misericórdia do teu Reino em todas as casas
que irão visitar. + Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
(o animador entrega uma vela acesa para cada coordenador/a. enquanto isso se canta)
CANTO FINAL
Quero ouvir teu apelo Senhor, ao teu chamado de amor responder
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Reino de amor
E pelo mundo eu vou cantando teu amor,
pois disponível estou para servir-te Senhor
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ANEXO II

CANTOS DIVERSOS

01- Oração pela Família
Que nenhuma família comece em
qualquer de repente, Que nenhuma família termine por falta de
amor. Que o casal seja um para o
outro de corpo e de mente, E que
nada no mundo separe um casal
sonhador.
Que nenhuma família se abrigue
debaixo da ponte, Que ninguém
interfira no lar e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver
sem nenhum horizonte, Que eles
vivam do ontem, do hoje e em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai, E que o
homem carregue nos ombros a
graça de um pai. Que a mulher
seja um céu de ternura, aconchego e calor, E que os filhos
conheçam a força que brota do
amor.
Abençoa, Senhor, as famílias!
amém! abençoa, Senhor, a minha também. (bis)
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem
dar seu perdão. Que as crianças
aprendam no colo o sentido da
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vida, Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
Que marido e mulher não se
traiam, nem traiam seus filhos,
que o ciúme não mate a certeza
do amor entre os dois. Que no
seu firmamento a estrela que tem
maior brilho, Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
02- Meus irmãos, é Natal
Meus irmãos, é Natal, vamos rezar,/ Convidemos os amigos, é
hora de amar.
É Natal, é Natal, é Natal, nasceu
o Salvador,/ Vamos, irmãos, é
Natal do Senhor.
Meus irmãos, é Natal, tempo de
amar./ Unidos vamos todos,/ louvar o Senhor.
Meus irmãos, é Natal, noite de
amor./ Celebremos bem alegres, o
Natal do Senhor.
03- É Natal de Jesus
É Natal de Jesus/ Festa de alegria/
De esperança e luz. (bis)
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Toda terra canta um hino,/ bendizendo o Salvador,/ que em Belém
se fez menino/ dando o exemplo
de amor.
Uma estrela diferente/ Toda a terra
iluminou/ Foi Jesus que humanamente/ A nós todos se igualou.
Nasceu pobre e sem palácio/ Este
Rei que trouxe o bem/ Quis apenas ensinar-nos/ A mensagem de
Belém.

05 - No presépio, pequenino
No presépio, pequenino, Deus é
hoje nosso irmão/ E nos dá seu
Corpo e Sangue nesta Santa
Comunhão.
Para os homens que erravam nas
trevas/ Lá do céu resplandece
uma luz,/ Hoje Deus visitou nossa
terra/ E nos deu o seu Filho Jesus.

04 - Natal é vida que nasce

Duma flor germinada na terra,/ Fecundada por sopro de Deus,/ Hoje
um novo começo desponta,/ E se
abraçam a terra e os céus.

Natal é vida que nasce./ Natal é
Cristo que vem./ Nós somos o
seu presépio e a nossa casa é
Belém.

Boas novas de grande alegria/
Mensageiros do céu vem cantar,/
E aos pastores um anjo anuncia:/
Deus nasceu em Belém de Judá.

Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu./ Por isso vamos abrir
nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver.

Para nós hoje nasceu um menino,/
Do seu povo Ele é Salvador./ Glória a Deus no mais alto dos céus,/
Paz aos homens aos quais tanto
amou.

Ele assumiu nossa vida terrena./
Ao céu nos acena com gesto de
amor./ Veio a todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso
Pastor.
Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de
paz./ Quer ser o nosso irmão mais
fraterno./ Do seu Reino eterno
herdeiros nos faz.

06 - Como o Sol nas da Aurora
Como o sol nasce da aurora de
Maria nascerá/ aquele que a
terra seca em jardim converterá. / Ó Belém, abre teus braços
ao Pastor que a ti virá:
Emanuel, Deus conosco, vem
ao nosso mundo, vem! (bis)
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Ouve, ó Pastor do Teu povo, vem
do alto céu onde estás!
Vem Teu rebanho salvar, mostra o
amor que lhe tens!
07 - Da cepa brotou a rama
Da cepa brotou a rama,/ Da
rama brotou a flor,/ Da flor nasceu Maria,/ De Maria, o Salvador (bis).
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.
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.
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.
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/
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Um caminho abrirá.
08 - Maria de Nazaré
Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e
por filho me adotou. As vezes eu
paro e fico a pensar e sem perceber, me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar pra Vigem de
Nazaré. Menina que Deus amou
e escolheu pra mãe de Jesus, o
Filho de Deus. Maria que o povo
inteiro elegeu. Senhora e Mãe do
Céu.
Ave - Maria (3X), Mãe de Jesus!
Maria que eu quero bem, Maria do
puro amor. Igual a você, ninguém,
Mãe pura do meu Senhor. Em
cada mulher que a terra criou. Um
traço de Deus Maria deixou, um
sonho de Mãe Maria plantou pro
mundo encontrar a paz. Maria que
fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu
pra seu Deus, Maria do povo meu.
09 - Pela estradas da vida
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem. (2x)
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Se pelo mundo os homens, sem
conhecer-se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
Mesmo que digam os homens, tu
nada podes mudar, luta por um
mundo novo de unidade e paz.

Ó vem, como chega o libertador/
das mãos do inimigo, nos salva,
Senhor!

Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho,
outros te seguirão.

11 – Senhor, vem salvar Teu
povo
Senhor, vem salvar teu povo/ Das
trevas da escravidão/ Só tu és
nossa esperança/ És nossa libertação!

10 – ö vem Senhor, não tardes
mais

Vem, Senhor/ Vem nos salvar/
Com teu povo/ Vem caminhar!
(Bis)

Ó vem, Senhor, não tardes mais,
/ vem saciar nossa sede de paz!
Ó vem, como chega a brisa do
vento/ trazendo ao pobre justiça e
bom tempo!
Ó vem, como chega a chuva no
chão/ trazendo fartura de vida e
de pão!
Ó vem, como chega a luz que faltou/ só tua Palavra no salva, Senhor!
Ó vem, como chega a carta querida./ Bendito carteiro do reino da
vida!
Ó vem como chega o filho esperado./ Caminha conosco, Jesus
bem-amado!

Contigo o deserto e fértil/ A terra
se abre em flor/ Da rocha brota
água viva/ Da treva nasce o esplendor.
Tu marchas à nossa frente/ És força, caminho e luz/Vem logo salvar
teu povo/ Não tardes, Senhor Jesus!
12 - Imaculada, Maria do Povo
Imaculada Maria de Deus, /
Coração pobre acolhendo Jesus; Imaculada Maria do povo, /
Mãe dos aflitos que estão junto
à cruz.
Um coração que era “sim” para a
vida, / Um coração que “sim” para
o irmão, / Um coração que era
“sim” para Deus; / Reino de Deus
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renovando este chão!
Olhos abertos pra sede do povo,
Passo bem firme que o medo
desterra, /Mãos estendidas que
os tronos renegam;/ Reino de
Deus que renova esta terra!
Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade; / Que os nossos passos se
tornem memória, /Do amor fiel
que Maria gerou: / Reino de Deus
atuando na história!
13 - Vem ó Senhor com o teu
povo caminhar, Vem sem demora, vem Senhor nos libertar!
A boa nova proclamai com alegria,
Deus vem a nós, ele nos salva e
nos recria
E o deserto vai florir e se alegrar,
da terra seca, flores frutos vão
brotar (bis)
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 (bis)
Vem ó Senhor, ouve o clamor da
tua gente
que luta e sofre, porém crê que
estás presente
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Não abandones os teus filhos,
Deus fiel,
porque teu nome é Deus-conosco, Emanuel (bis)
14 - Vem, vem Senhor Jesus,
vem! Vem bem amado Senhor!
Vem nos libertar, vem nos salvar!
A injustiça é grande, o inimigo é
forte. Vem, vencedor da morte!
Corre, vem depressa,
vem nos ajudar
O dia passou, a noite escurece.
Fica sempre com a gente!
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