
(capa) 

 

NOVENA DE NATAL 2014 

 

EMANUEL, DEUS CONOSCO! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Neste ano de 2014, a Diocese de Goiás recebeu muitas graças. Apresentamos a você a Novena de 

Natal para este ano. Ela vai, à luz do nascimento de Jesus, relembrar os principais acontecimentos da 

Diocese. 

 Durante a quaresma refletimos sobre o tema da Campanha da Fraternidade: “Fraternidade e Tráfico 

Humano” e o lema: “É para liberdade que Cristo nos libertou!”. Cada pessoa merece respeito, por pior que 

sejam as coisas que fez, ela continua tendo o sopro divino dentro de si. 

 Recebemos do Papa Francisco a Exortação Apostólica: “A Alegria do Evangelho”. São palavras de 

ânimo e de compromisso na transformação deste mundo. 

 No dia 02 de maio, Dom Tomás Balduino nos deixou. Ele foi um grande profeta na defesa dos 

indígenas e dos sem-terra. Sua memória continua presente no meio de nós! 

 No dia 15 de junho houve o encontro diocesano das Comunidades Eclesiais de Base na cidade de 

Goiás. Foi um dia de partilha, de celebração e de divertimento. A vida numa comunidade que se reúne em 

volta da Palavra de Deus transforma as pessoas num compromisso cada vez maior com a construção do 

Reino. 

 Celebramos no dia 12 de julho mais uma vitória para aqueles que lutam por um pedaço de terra. A 

fazenda São José do Descanso nos municípios de Goiás e Matrinchã foi desapropriada e entregue a dezenas 

de famílias. Após 7 anos de luta, enfim o sonho pode se realizar! 

No final do mês de julho, a paróquia de Ceres acolheu as Santas Missões Populares. Dezenas de 

jovens e adultos visitaram quase todas as casas deste município, levando uma mensagem de esperança para 

as pessoas. Houve celebrações nas comunidades e, no final, uma celebração eucarística que motivou os 

participantes a continuar a missão. 

Nos dias 28 a 30 de agosto, teve, nas paróquias de Carmo do Rio Verde, Nova Glória, Uruana, 

Itaguari e Itapuranga a Missão em Mutirão com os Migrantes. Foram dias de aproximação junto àqueles/as 

que deixaram seu estado para vir trabalhar no corte de cana na nossa região. Certamente, eles/as merecem 

uma atenção especial, já que vivem longe de suas terras. 

 No mês de agosto e setembro, muitas paróquias participaram do Plebiscito para uma Constituinte 

Exclusiva e Soberana do Sistema Político. No Brasil todo foram mais de 7,5 milhões de pessoas que 

votaram, e deste total 97% disseram SIM. De fato, nosso país precisa mudar o seu sistema eleitoral para que 

haja menos corrupção e que os pobres também possam ser eleitos. 

Que neste tempo de preparação para a Festa do Natal o Espírito do Senhor possa nos guiar rumo à 

construção do Reino! 

 

Dom Eugênio Rixen 

Bispo da Diocese de Goiás 

 

 

 



1º ENCONTRO 

O Senhor lhes dará um sinal! 

 

Campanha da Fraternidade de 2014  

 

Ambiente: Bíblia, Coroa do Advento, flores, algum material da Campanha da Fraternidade deste ano. 

 

Mantra:  É para liberdade que Cristo nos libertou 

Jesus libertador! 

É para liberdade que Cristo nos libertou! 

(acende-se a 1ª vela da coroa do Advento) 

 

Acolhida:  (depois de os donos da casa darem as boas vindas, dizer:) 

 

Iniciamos nossa novena que nos prepara para a festa do Natal. Tempo de alegre expectativa. Aguardemos 

com esperança a concretização da promessa feita por nosso Deus. 

 

Abertura:  (página 2...) 

 

RECORDANDO A VIDA 

Fraternidade e Tráfico Humano.  Lema: É para liberdade que Cristo nos libertou! 

Esta campanha ajudou no esclarecimento sobre os tipos de tráfico em nosso país? 

 

ORAÇÃO:  

 

Ó Deus da promessa, vem com tua força e ternura materna. Abre nossos ouvidos ao teu chamado e prepara 

os nossos corações para a manifestação de tua vinda. Dá-nos a força e o ânimo para continuarmos a 

trabalhar contra todo tipo de escravidão. Assim viveremos o Reino que Jesus veio anunciar. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém! 

 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  



 
 

A Igreja do Brasil nos ajudou a refletir durante a quaresma desse ano sobre o tema “Fraternidade e o Tráfico 

Humano” e o lema: “É para liberdade que Cristo nos libertou”. O tráfico para a exploração do trabalho, para 

a exploração sexual, para extração de órgãos e o tráfico de crianças e adolescentes não é da vontade de 

Deus. E todo esse comércio tem como objetivo se ganhar muito dinheiro. Sempre esse “deus dinheiro” está 

por trás de tanto sofrimento. Fizemos um gesto concreto que foi a coleta. Do valor arrecadado, 40% foi para 

o Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB para os atingidos pelo tráfico humano e 60% ficaram nas 

dioceses. A Diocese de Goiás está aplicando este valor (R$17 mil) no trabalho dos Direitos Humanos. 

 

Reunimo-nos em torno da Palavra de Deus e deste assunto. É bonito de ver como nossas comunidades se 

interessam pelos problemas da humanidade e como queremos ver um mundo do jeito que Deus sonhou. 

Continuemos a trabalhar pelo fim do sofrimento no nosso planeta. Vale a pena! 

 

Celebrando esta novena do Natal somos convidados/as a lembrar dessa campanha para compreender que o 

problema não está resolvido, apesar do empenho de muita gente do bem. Devemos celebrar o Natal com o 

espírito de solidariedade também para com as pessoas que são vítimas desse crime e suas famílias. O menino 

Jesus veio para liberdade de todos os seus irmãos. 

  

CANTO: É para a liberdade... 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 

 Diante da ameaça de ataque de dois reis contra Jerusalém, o profeta Isaías dirige esta palavra ao Rei 

Acaz. 

  

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

Envia tua palavra, palavra de salvação, 

Que vem trazer esperança 

Aos pobres, libertação! 

 

LEITURA:  Is 7,10 -14 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Celebrando o início desta novena, o que a Palavra de Isaías nos diz hoje? 



Ela fala de esperança para quem viveu situações de tráfico humano? 

 

 

CANTO:   

Vem Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar, ( nr. Pág.) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Irmãs e irmãos, MARANATAH significa “Vem Senhor”. Rezemos (ou cantemos) com confiança a um 

trecho da Ladainha do Advento: 

 

Ó Senhor,... Aleluia! 

Vem Messias ... Maranatah! 

Ó justiça,.... Aleluia! 

Misericórdia.... Aleluia! 

Nossa força.... Maranatah! 

Liberdade.... Aleluia! 

Salva teu povo... Maranatah! 

Nossa cura.... Aleluia! 

Tira a dor.... Maranatah! 

Ó conforto.... Aleluia! 

Dá esperança... Maranatah! 

 

(preces espontâneas...) 

 

PAI NOSSO  (Reza-se uma dezena do terço) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO:  

 

Durante esta novena rezar pelo fim do tráfico humano. 

 

AVISOS 

 

Para o próximo encontro convidar, se houver na comunidade, migrantes que vieram trabalhar em nossa 

cidade. 

 

BÊNÇÃO 

 

O Deus que alimenta nossa esperança, nos abençoe e nos conceda sua paz, agora e sempre! Amém! 

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

- Para sempre seja louvado! 

 

 

 

 



2º ENCONTRO 

 

 

Do tronco de Jessé sairá um broto 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gratuidade que brota de Deus.  

 

 

Ambiente: Bíblia, Coroa do Advento, um pano colorido, terra, água, flores naturais, uma planta, (com um 

broto), sementes de milho ou feijão. 

 

Mantra: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. 

(acende-se a 2ª vela da coroa do Advento) 

 

 

Acolhida: Duas pessoas da casa, com uma vasilha com água perfumada e pétalas de rosas, acolhe quem 

chega. (as pessoas tocam na água e fala seu nome). 

 

Abertura:  (página 2...) 

 

RECORDANDO A VIDA 

 

Nós conhecemos histórias de trabalhadores/as de outras localidades ou países na nossa cidade ou região? 

Vamos partilhar o que sabemos? 

 

ORAÇÃO:  

 

(Rezar juntos): Ó Deus, amigo da humanidade, pelos profetas anunciaste ao mundo a vinda do teu Filho 

Jesus Cristo. Ajuda-nos a testemunhar o seu nome e a perceber os sinais de sua vinda em nossa história e nas 

histórias do povo migrante. Por causa da tua promessa, esperamos ver a plena manifestação daquele que 

veio e sempre vem para criar em nosso mundo, novo céu e nova terra. Por Cristo Senhor nosso. Amém! 

 

 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  

 



  

 
No mês de agosto, nos dias 28,29 e 30 aconteceu nas Paróquias de Nova Glória, Carmo do Rio Verde, Uruana, 

Itaguari e Itapuranga, Missão em Mutirão com os migrantes. 31 missionários e missionárias deixaram sua cidade e 

seus afazeres e se deslocaram para a Paróquia do Carmo do Rio Verde, sede da Missão. Como Maria de Nazaré,  

visitaram as famílias, que vieram do Maranhão, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, 

Ceará e Pernambuco. Duas equipes visitaram os trabalhadores do corte da cana no campo.  No período da noite 

acontecia celebração da palavra nas casas e alojamentos dos migrantes. Pela estrada, do lado direito, esquerdo e a 

frente, avistava a beleza do cerrado, as árvores tortas, ipês floridos e também, as queimadas como um problema sério 

ao meio ambiente. Cerrado virando deserto. Elementos da fauna mortos. Pessoas tristes. Córregos secos. Grandes 

plantações de cana. Corpos cansados do trabalho degradante. O agronegócio, a desertificação, trabalhadores 

escravizados. É tempo de Advento. É tempo de cuidar do broto. É tempo de esperança. Os migrantes sonham com um 

mundo mais humano onde se constroem o bem viver. O casal migrante de Nazaré veem ajudar refletir a nossa prática. 

Alguém participou desta Missão em Carmo do Rio Verde, com os migrantes? e da Missão em Ceres no mês de julho? 

 

CANTO:  

 

Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar..” 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 

 Após o anjo Gabriel anunciar a Maria que ela ia ser a mãe do Salvador, ele a encoraja e a fortalece 

para assumir sua missão. 

  



 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Desça como a chuva a tua Palavra, que se espalhe como orvalho, como o chuvisco na relva, como o 

aguaceiro na grama.  Amém!  

 

LEITURA: Is 11,1-9  

 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Pedir para alguém recontar a Leitura tal como foi lida. Se necessário ler o texto novamente. (Deixar um 

momento de silêncio para interiorizar). 

 

Vamos agora conversar partilhando o que mais gostamos do texto que nos foi proclamado e da recordação 

da vida. O que o texto Bíblico e a recordação da vida quer dizer para nós, para a minha comunidade e para o 

nosso dia a dia? 

 

CANTO:   

Refrão: “Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador.” Bis. 

 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Como filhas e filhos de Deus, abrimos os ouvidos e o coração para ouvir e acolher o que o Senhor quer de 

nós, neste Tempo de  Advento, tempo de graça 

 

(preces espontâneas...) 

 

PAI NOSSO  (Reza-se uma dezena do terço) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO:  

 

Qual a atitude concreta que os textos, Bíblico e a Recordação da Vida, despertaram em minha vida e na vida 

de nossa comunidade? O que Deus espera de nós? (Decidir qual o gesto concreto que se assume neste 

encontro).  

 

AVISOS 

 

 

BÊNÇÃO 

 

O Deus da esperança, da alegria, da paz e da ternura materna, permaneça com cada um de nós, agora e 

sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. 

 Amém! Axé, Aleluia, Shalom!  

 

Canto: “Da cepa brotou a rama...” 

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

- Para sempre seja louvado! 

 



 

 

TERCEIRO ENCONTRO 

 

Ele vem para salvar vocês 

 

A Festa das CEB’s 

 

 

 

 

AMBIENTE: Bíblia, muitas flores e alimentos de partilha como em todas nossas festas. 

 

MANTRA: A Ti Deus de Amor, com carinho e alegria, vimos te encontrar! 

(acende-se a 3ª vela da coroa do Advento) 

 

 

ACOLHIDA:  

 

ABERTURA: pág. 2 

 

RECORDAÇÃO DA VIDA: 

 

Você participou ou ouviu falar da Festa das Comunidades de Base que aconteceu no dia 15/06/14? Como 

foi? 

 

 

ORAÇÃO 

Deus nosso Pai e Mãe, estamos aqui para recordar e agradecer o que são as festas das comunidades (cada 

pessoa fala uma palavra. Exemplo encontro, partilha, oração etc.). Que as nossas famílias e comunidades 

fortaleçam neste Natal o profundo sentido da festa na construção do Reino de Deus.   



 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  

 

Dona Ana contou na comunidade como era sua vida até ela conhecer e vivenciar o que era uma comunidade 

eclesial de base. Depois de começar participar ela ia sempre das reuniões, ainda que isso contrariasse o Tião, 

seu marido, que dizia estava perdendo o tempo. Especialmente quando a reunião era na casa deles, o marido 

xingava, ficava mais ignorante e fazia questão de aumentar o volume da TV.  Quando dona Ana aprendeu 

ler a Bíblia, logo pensou que só a Palavra de Deus mudaria seu marido. Combinou com os filhos e todos os 

dias na hora do café da manhã, única hora possível para estarem juntos, eles liam um trechinho de Bíblia e 

oravam aquele texto. Aos poucos o Tião ia escutando até que um dia entrou na roda da oração e de mãos 

dadas rezou pela primeira vez a oração do Pai Nosso repetindo o que a família ensinava, já que ele não sabia 

rezar. Dona Ana afirma até hoje: essa data foi a maior festa da minha família e ainda celebramos todo ano! 

  

CANTO: Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou feliz... 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

O profeta Isaías nos anima a afirmar nossa fé no Deus da vida, que é o Deus da festa, porque Ele vem para 

nos salvar!  

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS:  

Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. 

 

LEITURA: Is 35,3-7a 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

1. Porque precisamos ficar fortes e afastar o medo? 

2. O que nós podemos fazer para adiantar a hora da festa, para os cegos abrir os olhos, os surdos escutar, os 

aleijados saltar de alegria e o mudo cantar?  

 

CANTO: Boca de povo – povo 



Gritando o novo – novo 

Senhor Deus mandou dizer: 

(ou Como raiar, raiar do dia... ) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Agradeçamos a Deus pelo dom da vida, pelas nossas comunidades, pelas nossas vitorias e peçamos que as 

pessoas tenham a alegria de colaborar na construção de um novo mundo de paz e alegria contínua. 

 

Deus da vida, agradecemos tua presença no meio de nós.   - Obrigado, Senhor! 

 

Deus Mãe e Pai Nosso, agradecemos por sermos teus filhos e filhas.  - Obrigado, Senhor! 

 

Deus Trindade, agradecemos teu exemplo de ser comunidade.  - Obrigado, Senhor! 

 

Deus, nosso Deus, agradecemos pela salvação que vem de Ti.   - Obrigado, Senhor! 

 

................................... 

 

PAI NOSSO  

  

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO 

Nesta semana, vamos valorizar as festas das nossas comunidades, contando e conversando com as pessoas 

como é bom viver em comunidade convidando mais pessoas para participar conosco.   

  

AVISOS 

 

BENÇÃO 

O Deus da Vida, que é nossa força e alegria, nos faça firmes e fieis na caminhada da comunidade, na 

partilha e na festa que aprendemos com Ele. Amém! 



QUARTO ENCONTRO 

Mudarei terra seca em minas de água 

 

Santas Missões Populares Em Ceres 

 

Ambiente: um pano colorido, a coroa do Advento, a Bíblia, um par de sandálias 

Mantra: Tua Palavra é lâmpada para os pés, Senhor/ Lâmpada para os meus pés, e luz / luz para o meu 

caminho. (acende-se a 4ª vela da coroa) 

Acolhida: (De forma espontânea a família, onde se celebra o encontro, acolhe as pessoas que vieram para 

celebrar).  

Abertura (pág. 2) 

Recordação da vida: 

 Na nossa paróquia já se celebraram as santas missões populares? Você já participou das santas 

missões populares? 

 Em nossa comunidade existe uma equipe missionária? 

Oração 

 Ó Deus dos que caminham, envia teus mensageiros para anunciar a boa notícia a todos os que estão tristes e 

abandonados. Acompanha-nos durante esta novena com tua presença e concede-nos a graça de viver sempre 

em união contigo e com os irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

Canto: É missão de todos nós (pág. 134 nº 362) 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  



  

 

 “É Missão de todos nós, Deus chama eu quero ouvir a sua voz...” 

Neste tempo do advento em que nos preparamos para a visita e permanência menino Deus no 

meio de nós, lembremos das “Santas Missões Populares” que aconteceu em julho na cidade de Ceres. 

Esta experiência das “Santas Missões Populares” ajudou a comunidade a perceber, através de 

inúmeros sinais visíveis e invisíveis, que somos chamados por Deus, através de nosso batismo, a manter 

viva em nós esta chama e este ardor missionário que vivenciamos nesta missão. Ela nos ajudou a sair do 

comodismo.  Tivemos a participação de vários missionários/as da diocese que trouxeram força, ânimo e 

alegria para as pessoas e comunidades que visitamos, testemunhando o Deus da alegria, da ajuda, do 

carinho. Percebemos a presença de Deus também nestas pessoas e como Ele está misteriosamente 

presente na visita gratuita uns aos outros. 

Que o Senhor Jesus nascido de Maria continue motivando nossas comunidades na alegria e na 

esperança de um mundo melhor para toda humanidade.  

CANTO:  É missão de todos nós... (refrão) 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS  



O profeta Isaías anuncia um tempo novo em que o Senhor estará presente com o povo, cuidando com carinho e 

suprindo suas necessidades. 

 

ACLAMANDO A PALAVRA:  

Oh, vem, Senhor, não tardes 

mais, vem saciar nossa sede de  paz! 

 

Leitura: Isaías 41,17-20 

 

Partilhando a Palavra e a vida:  

O que chamou a atenção nesse texto? Nas Santas Missões Populares acontece o anúncio de 

esperança, de tempo novo? Em que consiste esse novo tempo? 

 

 

Canto: Quando virá, Senhor o dia... 

 

Transformando a vida em oração: 

Ao Deus fonte de vida e unidade, oremos: Senhor, escuta nossa prece! 

Abençoa, Senhor, nosso trabalho e nossa união e toda nossa luta para construir um mundo melhor. 

Dá força, Senhor, a todos os missionários e missionárias das comunidades e paróquias.  

Preces espontâneas.  

Pai nosso. 

Transformando a palavra em ação: Como podemos viver melhor nossa missão de viver e anunciar o 

Evangelho, a boa notícia do Reino de Deus às pessoas? 

Avisos 

Benção: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. 

   O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. Amém. 

  O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos conceda a paz. Amém. 

 

 

 

 

 



QUINTO ENCONTRO 

Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo! 

Festa da Catequese.  

 

Ambiente: Bíblia, Coroa do Advento, bíblia, fotos de pessoas que estão reunidas em comunidade e/ou na 

catequese. 

 

Mantra: O Senhor virá libertar o seu povo 

     E do mundo velho nascerá o novo 

(acende-se a 5ª vela da coroa do Advento) 

 

Acolhida: É o Senhor que nos reúne em seu amor. Sejam bem-vindos/as para este quinto dia de nossa 

novena em preparação para o Natal. Uma virtude de quem aguarda Jesus é a alegria pela sua chegada. 

Alegremos-nos porque Ele vem e quer nascer entre nós. Somos assim, chamados a dar testemunho alegres, 

não estamos sozinhos, Ele caminha conosco. Caminhemos como irmãos.  

 

Abertura:  (página 2...) 

 

RECORDANDO A VIDA 

 

Nós conhecemos algumas catequistas de nossa comunidade?  Elas/es participaram da Festa da Catequese na 

Cidade de Goiás?  Importante: Lembrar das catequistas que nos ajudaram a conhecer Jesus e nos 

introduziram na vida comunitária. 

 

ORAÇÃO: Vem amado Filho de Maria, como a terra que defende o germe sepultado no coração da semente. Faze que 

sejamos o germe do qual nascerá a tua luz. Faze que despertemos para uma vida mais vasta e diferente. A vida do teu amor 

que tudo abraça. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  

 



 

 A catequese em nossas comunidades é um caminho que leva crianças, adolescentes, jovens e adultos 

a se aproximar, conhecer e fazer a experiência de Deus em suas vidas buscando construir um caminho na fé. 

Foi para festejar a caminhada da Catequese em nossa diocese que aconteceu a Festa da Catequese no dia 

28/10, na cidade de Goiás. Foram mais de 300 participantes que juntos agradeceram a Deus por esta missão. 

Muita alegria, cantos e reflexões que ajudaram nossas catequistas a confirmar que “A catequese é um 

processo dinâmico e abrangente de educação da fé, um itinerário, e não apenas uma instrução. Na Igreja 

primitiva, já encontramos essa concepção de Catequese no catecumenato, onde o ensino da “Doutrina dos 

Apóstolos” está unido a uma vivencia comunitária, da liturgia e uma prolongada iniciação à vida cristã em 

diversas etapas” (Catequese Renovada, n. 281,  CNBB, 1983)  

 Catequese não é se apropriar da doutrina da Igreja, mas antes de tudo construir um caminho pessoal 

vivido em comunidade. Catequese é o encontro de pessoas que estão na mesma busca em comunidade. 

Trilhar o caminho da Catequese em nossas comunidades, é ir ao encontro do infinito amor de Deus que nos 

seduz como diz o profeta Jeremias “Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir” (Jr 20, 7) e se releva 

verdadeiramente seu rosto através de Jesus de Nazaré. É formar comunidade fraterna de irmãos e irmãs para 

viver como Jesus viveu e amou.  

 

CANTO: Vem, ó Senhor com o teu povo caminhar.... 

 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 

 Deus se manifesta a Maria dizendo: “Alegra-te cheia de graça”. A alegria faz parte daqueles que 

encontram Jesus e por ele se deixam modelar. Vamos acolher a Palavra de salvação que nos traz vida nova.  

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Bendita, bendita, bendita é a Palavra do Senhor. 

Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. 

 

EVANGELHO:  Lucas 1,26-29 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

1- Em nossas comunidades, quem hoje é aquele que se torna cheio de graça?  

2- Como anunciamos Jesus em nossas famílias e nossas comunidades? É com alegria de tê-lo 

experimentado? 

3- Seguir Jesus é comprometer-se com Ele. Como tenho assumido meu batismo em comunidade? 

 



CANTO:  Ave cheia de graça, ave cheia de amor... 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Irmãs e irmãos, é o Senhor que vem ao nosso encontro. Deus fala pela Palavra celebrada e seu povo escuta. 

Agora nós falamos e Deus nos acolhe e nos ouve. Nos ouve como Pai e Mãe que acolhe seus filhos e filhas. 

Depois de cada prece dizemos: “Vem, Senhor, dá-nos a alegria de te acolher”. 

 

1- Dá-nos, ó Pai, pelo teu Espírito a capacidade de acolher os que sofrem. Rezemos... 

2- Dá-nos ó Pai, pelo Espírito de Jesus o dom de testemunhá-lo com nossas vidas em comunidade. 

Rezemos... 

3- Dá-nos ó Pai, a graça de sermos sal da terra e luz do mundo. Rezemos... 

4- Dá-nos ó Pai, a graça da perseverança, ajude a tua Igreja, que somos nós, a ter e viver os mesmos 

sentimentos que havia e Cristo Jesus. Rezemos... 

5- Dá-nos a capacidade de acolher amorosamente Tua Palavra, e que ela, se torne fonte de alegria para 

nossas vidas. Rezemos... 

(preces espontâneas...) 

 

PAI NOSSO  (Reza-se uma dezena do terço) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO:  

 

Durante a semana encontrar algum catequista, valorizá-la pelo trabalho que esta pessoa realiza na 

comunidade. Expressar que você irá rezar por ela e que sua vocação é fundamental para a vida da Igreja.  

 

AVISOS 

Em que casa será a próxima novena? Quem vai coordenar? É possível encenar a leitura? Quem fica 

responsável? Quem vai fazer as leituras? 

 

BÊNÇÃO 

O Deus da paz  encha nossos corações de alegria. Amém! 

Que seu Espírito, Mãe de ternura, nos mantenha na esperança e no amor até a vinda de Jesus Cristo. Amém! 

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

- Para sempre seja louvado! 

 

 

 

 

6º ENCONTRO 

Não tenha medo, Maria!  

Plebiscito  

 



Ambiente: Bíblia, Coroa do Advento, algum material do plebiscito. 

 

Mantra: Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso, 

Confiemo-nos ao Senhor! Aleluia! 

(acende-se a 6ª vela da coroa do Advento) 

 

 

Acolhida: Sejam todos/as bem-vindos/as a este 6º encontro de preparação para a festa do Natal. Queremos, 

com Maria, vencer os medos e dificuldades da nossa missão.  

 

Abertura:  (página 2...) 

 

RECORDANDO A VIDA 

Lembrar a campanha do Plebiscito Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político. Esta campanha 

trouxe algum benefício para nosso país? 

 

ORAÇÃO:  

 

Ó Deus da promessa, vem com tua força e ternura materna. Abre nossos ouvidos ao teu chamado e prepara 

os nossos corações para a manifestação de tua vinda. Dá-nos a graça de entrarmos com decisão e alegria no 

Reino que Jesus veio anunciar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 

 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  

 
  

Este ano tivemos a oportunidade de exercer nossa cidadania participando do Plebiscito Constituinte 

Exclusivo e Soberano do Sistema Político. Como a maioria dos políticos que votamos não estão fazendo seu 

trabalho de nos representar, e como não acreditamos que eles querem mudança em vários aspectos da 

política, vimo-nos chamados a promover este plebiscito. Um exemplo é queremos o fim das doações de de 

dinheiro das empresas para realização das campanhas políticas. Foram mais de 7,5 milhões de pessoas que 

votaram e deste total, 97% disseram SIM.  

Assim como o anjo disse a Maria para não ter medo de sua missão, a Palavra de Deus também nos pede para 

participarmos das ações que buscam a justiça, a ética e a vida para todos os filhos/as de Deus. 

A busca de uma política limpa continua, porque existem muitos interesses fortes contra o Reino de Deus. 

 

CANTO:  

O Senhor virá libertar o teu povo ( nr. Pág.) 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 



 Após o anjo Gabriel anunciar a Maria que ela ia ser a mãe do Salvador, ele a encoraja e a fortalece 

para assumir sua missão. 

  

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

Envia tua palavra, palavra de salvação, 

Que vem trazer esperança 

Aos pobres, libertação! 

 

EVANGELHO:  Lucas 1, 30-35 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Cada um/a repete uma palavra do Cântico que acabamos de ouvir e diz o que ela tem a ver com a sua 

vida e com a leitura da vida que ouvimos hoje. 

 

CANTO:   

Eu quero ver, eu quero ver acontecer ... 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Irmãs e irmãos, MARANATAH significa “Vem Senhor”. Rezemos (ou cantemos) com confiança a um 

trecho da Ladainha do Advento: 

 

Ó Senhor,... Aleluia! 

Vem Messias ... Maranatah! 

Ó justiça,.... Aleluia! 

Misericórdia.... Aleluia! 

Nossa força.... Maranatah! 

Liberdade.... Aleluia! 

Salva teu povo... Maranatah! 

Nossa cura.... Aleluia! 

Tira a dor.... Maranatah! 

Ó conforto.... Aleluia! 

Dá esperança... Maranatah! 

 

(preces espontâneas...) 

 

PAI NOSSO  (Reza-se uma dezena do terço) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO:  

 

Participar das ações em favor da vida que a Igreja promove, por exemplo, abaixo-assinados, campanhas, 

etc.. 

 

AVISOS 

 

BÊNÇÃO 



O Deus que animou e fortaleceu Maria, nos abençoe e nos conceda sua paz, agora e sempre! Amém! 

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

- Para sempre seja louvado! 

 

 

 

 

Sétimo Encontro 

 

Para Deus nada é impossível 

 

 

“Deus destinou a terra, com tudo o que contém, 

Para o uso de todos os homens e povos” (GS,69) 

 

Ambiente: Bíblia, colocar uma vasilha com a terra e outra com água, uma plantinha, instrumentos de 

trabalho usados para cultivar a terra, frutos da terra, outros. 

Mantra  

Onde reina o amor, fraterno amor, 

Onde reina o amor, Deus aí está. 

(acende-se a 7ª vela da coroa do Advento) 

 

 

Acolhida: Bem vindos e bem vindas Companheiros e companheiras para este nosso sétimo encontro em 

preparação para o Natal. Queremos refletir sobre a importância da luta para que a terra seja partilhada, da 

produção de alimentos saudáveis e com fartura, e ao falar sobre esse assunto lembrar da criação de Deus: A 

terra, ás águas e os seres vivos, principalmente nós humanos, somos imagem e semelhança de Deus, por isso 

temos que cuidar da vida. 

Abertura:(Página 2) 

 

Oração pela terra ( Fragmentos do Poema de Heleno Vieira Miranda- MST) 

 

"Olha, Senhor, e abençoa os peregrinos, 

Os corações descalços, os pés sem raízes. 

Pela sua infinita bondade,  

Senhor,Dá-lhes o sonho da terra de semear. 

Ouve o vento que vibra a bandeira de luta, 

E não permita que a jornada seja em vão, 

Derrama nos corações o vinho sagrado, 

Pra que a terra mal-dividida seja farta, 

E nos embriague de ternura e de paz" 

 



OUVINDO A PALAVRA  DA VIDA 

 

 

A Diocese de Goiás tem uma bonita e rica história de luta junto aos camponeses/as. O Assentamento 

Mosquito foi o primeiro assentamento criado no estado de Goiás. Em 2015 ele  completará 30 anos. Hoje 

são quase 50 assentamentos nessa diocese. 

Como a luta nunca parou e não pode parar, temos a alegria de anunciar que em 2014 nasceu mais um 

assentamento, graças a uma luta de dezenas de famílias que ficaram mais de sete anos acampadas. São 

trabalhadores/as que vieram de localidades e acampamentos diferentes, e que há 04 anos se juntaram no 

Acampamento São José do Descanso, municípios de Goiás e Matrinchã.  

O novo assentamento levará o nome do Monge Beneditino Padre Felipe Leddet. Em julho passado as 

famílias fizeram uma grande festa para celebrar essa primeira vitória. Compareceram muitos convidados, 

parentes e entidades que apoiam essa luta.  

E para falar dessa longa luta e conquista vamos ouvir um dos coordenadores desse futuro assentamento, o 

senhor José Benvindo disse:  

“A luta não foi em vão, foi demorada mais valeu a pena, a terra pra nós é um presente de Deus, e um 

direito nosso de morar, viver , plantar, colher”. 

É na denúncia da concentração, do envenenamento da terra, da água e das pessoas, e na falta de políticas 

públicas adequadas que o sonho e a luta da Pastoral da Terra – CPT e de todos os movimentos se fortifica. 

 

CANTO 

Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheita, plantas para o irmão.. 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

Depois da saudação do anjo e diante do questionamentode Maria, o Anjo anuncia a ela que também a sua 

prima Isabel de idade avançada dará luz a um filho. Por isso vem a afirmação do Anjo, que para Deus nada é 

impossível. 

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

Desça como a chuva, a tua Palavra 

Que se espalhe como orvalho, 

Como chuvisco na relva, 

Como aguaceiro na grama, 



Amém! 

 

 

EVANGELHO 

Lc. 1, 36-38 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

1 – No anúncio o Anjo disse a Maria que para Deus nada é impossível. Diante dessa afirmação do anjo e da 

crença de Maria como nós também manifestamos a nossa crença? 

2 – Diante do anúncio do Anjo, Maria disse sim ao Projeto de Deus.  Como nós apoiamos a Reforma 

Agrária, as Comunidades de agricultores tradicionais? Nós acreditamos e valorizamos a produção de 

alimentos saudáveis?   

CANTO 

Oh, vem senhor não tardes mais, Vem saciar nossa sede de paz 

 

TRANSFORMANDO A PLAVRA EM ORAÇÃO 

Leitor 1: Ó , Pai Nosso, criador de todos os dons, nós te agradecemos pela mãe terra. Ela é um grande 

presente que nos sustenta com seus produtos diversos e saborosos. 

Todos: Obrigado Senhor, pela fertilidade do solo, pelas riquezas naturais, pela produção, pelas 

plantas, animais e pela terra partilhada. 

Leitor 2: Nós te louvemos e bendizemos também pelas águas que fertiliza a terra a tornam  mais capaz 

ainda de fazer a vida brotar. 

Todos: Obrigado Senhor, por todas as lutas e conquistas que nos deste com tanto carinho e amor.  

 

PAI NOSSO 

 

TRANDORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO 

Buscar informações sobre alimentação saudável e transmitir às outras pessoas. 

Evitar desperdício e alimentos e de água em nossa casa. 

Partilhar nossos bens materiais, nosso tempo, nossa vida. 

 

AVISOS 

 

BENÇÃO 

O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós, agora e para sempre. Amém! 

 



-Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

Para sempre seja louvado! 

 

 

OITAVO ENCONTRO 

Preparar um povo bem disposto para o Senhor  

 

A ALEGRIA DO EVANGELHO 

 

Ambiente: Bíblia, coroa do Advento, cartaz, foto do Papa Franciscoflores e dois chinelos. 

 

Mantra: alegrai-vos todos, alegrai-vos no Senhor! Aleluia!  

(acende-se a 8ª vela da coroa do Advento) 

 

 

Acolhida: Sejam bem-vindos/as neste 8º dia da preparação para o Natal. O texto de hoje através do encontro 

entre Maria e Isabel mostra o que quer dizer amar a Deus de todo o coração. Para fazer isso não é suficiente 

rezar, mas acolher a presença de Jesus em nós e com a sua presença se revestir da sua mentalidade. Se o 

nosso Deus que se manifestou plenamente no agir de Jesus é um Deus que não fica indiferente aos nossos 

problemas, mas vê, tem compaixão, se aproxima para nos ajudar, amar a Deus é acolher o irmão que precisa 

da nossa presença e da nossa ajuda. 

Abertura: (página 2...) 

 

RECORDANDO A VIDA 

 

Em que circunstâncias conseguimos nos aproximar a um irmão que precisava de nós? Quais as dificuldades 

que encontramos? 

 

ORAÇÃO:  

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o 

vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. 

Oremos: O Deus que instruístes os corações dos vossos fieis com a luz do Espírito santo, fazei que 

apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por 

Cristo nosso Senhor. Amém! 



 

 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  

 

"A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus": 

assim inicia a ExortaçãoApostólica "Evangelii Gaudium" com a qual o Papa Francisco fala do anúncio do 

Evangelho no mundo de hoje. 

O Papa nos convida a sermos missionários, a sairmos para encontrar os outros, porque temos uma 

boa nova para anunciar e uma presença, a presença de Jesus, para partilhar. 

- “Cada um pra si e Deus pra todos”... “O importante é salvar a própria alma”.... Estas frases estão certas ou 

não? 

- O nosso grupo é um grupo que se reúne só para rezar ou tem um cuidado especial para conhecer os 

vizinhos que não participam da comunidade, fazer visitas aos doentes, às pessoas de idade, que estão 

sozinhas, ou que têm problemas? 

- É verdade que a nossa sociedade hoje é mais individualista do que alguns anos atrás? 

 

 

CANTO: Quero te dar a paz, do meu Senhor, com muito amor. (2x) 

 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Envia tua Palavra/ Palavra de salvação 

Que vem trazer esperança/ Aos pobres, libertação. 

 

EVANGELHO: Lucas 1,39-45 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

1- Como podemos reconhecer e acolher Deus na nossa vida? 

2- O exemplo de Maria que corre para ajudar Isabel em dificuldade se reflete no agir de cada um de nós 

e da nossa comunidade? 



3- O nosso serviço a Deus através do serviço aos irmãos se reduz a uma cesta básica de vez em quanto 

ou é muito mais abrangente e profundo? 

4- A alegria de Maria que encontra Isabel e leva a ela o Jesus que acolheu se reflete também na nossa 

comunidade? Onde? 

 

CANTO 

 

Eis o cântico que Maria proclamou depois do ter encontrado Isabel (Lucas 1,46ss – proclamar ou cantar 

pág....) Virá o dia em que todos... 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Irmãs e irmãos, depois desta partilha que tivemos, vamos dirigir a Deus nossas orações na certeza de que ele 

nos ouve e que nos dará a alegria de sermos atendidos. Depois de cada prece dizemos: “Vem, Senhor, 

libertar o teu povo” 

 

1- Pai de amor ajude-nos a abrir os nossos olhos para ver os nossos irmãos que precisam. Rezemos... 

2- Pai de bondade faz que a nossa comunidade experimente a alegria da tua presença. Rezemos... 

3- Pai de misericórdia ajude-nos a te acolher e partilhar com os outros. Rezemos... 

4- Pai de compaixão perdoa as nossas faltas de amor, a nossa frieza e o nosso individualismo. 

Rezemos... 

(preces espontâneas...) 

 

PAI NOSSO 

(Reza-se uma dezena do terço) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO:  

 

Como cada um pode partilhar e ser testemunha da alegria da presença de Jesus? 

 

AVISOS 

 

Em que casa será a próxima novena? Quem vai coordenar? É possível encenar a leitura? Quem fica 

responsável? Quem vai fazer as leituras? 

 

BÊNÇÃO 

 

Que Deus nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. 

Amém! 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

- Para sempre seja louvado! 

 

 

 

NONO ENCONTRO 



Cântico de Maria! (Lc 1, 46) 

Páscoa de Dom Tomás.  

 

Ambiente: Bíblia, Coroa do Advento, fotos e lembranças de Dom Tomás Balduino. 

 

Mantra: Onde reina o amor, fraterno amor 

Onde reina o amor, Deus aí está! 

(acende-se a 9ª vela da coroa do Advento) 

 

 

Acolhida: Sejam todos/as bem-vindos/as Neste 9º encontro de preparação para a festa do Natal, 

queremos,com Maria, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em nossas comunidades. Pedimos 

também, forças para nos comprometer na construção de um mundo mais justo e solidário.  

 

Abertura:  (página 2...) 

 

RECORDANDO A VIDA 

Lembrar atividades, frases de Dom Tomás. Para aqueles/as que não o conheceram diretamente, partilhar o 

que ouviram falar dele. 

 

ORAÇÃO: Pai nosso, Pai e Mãe,  

Tu és a fonte que nos sustenta! 

Tu és a força que nos carrega, onde ódio e inveja existem! 

Ajude-nos a partilhar. 

O pão seria suficiente se fosse repartido para todos. 

Que sejamos alimento para os outros! 

 

 

OUVINDO A PALAVRA DA VIDA  

  
Dom Tomás Balduino foi bispo da Diocese de Goiás de 1967 a 1938. Muitos ainda se lembram dele. 

Faleceu o dia 02 de maio de 2014. 

Som Tomás foi um dos personagens mais atuantes na luta do campo e na defesa dos povos indígenas no 

Brasil. Também é conhecido como bispo da Reforma Agrária. Foi um dos fundadores do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) na década de 1970. 

Lutou pelos agricultores expulsos de suas terras, ameaçados em sua sobrevivência; pelos sem-terra, sem-

teto, sem nada. 

O Bispo Tomás teve importância também ao proteger vários perseguidos pela ditadura militar e escapou de 

uma emboscada para eliminá-lo em 1976. 



“Caríssimo Dom Tomás, nosso irmão, amigo, patriarca. Você partiu para entrar na pátria definitiva. Deixou 

imensas saudades, incontáveis lembranças, agradáveis recordações. Choramos a sua morte, mas ao mesmo 

tempo somos tão gratos a Deus por ter-nos concedido sua presença fraterna e solidária durante todo este 

tempo”. 

Você dizia: “Direitos Humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé!” 

 

O que podemos fazer para continuar a obra iniciado por Dom Tomás? 

 

CANTO: Da terra tão seca... 

 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 

 Ouviremos ago um dos cânticos mais bonitos do Novo Testamento: o Cântico de Maria. 

 Após ter recebido o anúncio pelo anjo Gabriel que ela ia ser a mãe do Salvador, Maria se dirigiu à 

casa de Isabel, sua prima que também estava grávida. É nesta circunstância que ela cantou o Magnificat, 

canto de louvor pelas maravilhas que Deus vai realizando. É um canto de compromisso na construção do 

Reino de justiça e solidariedade. 

  

 

ACLAMANDO A PALAVRA DE DEUS 

A tua Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós.... 

 

EVANGELHO:  Lucas 1,46-56 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Cada um/a repete uma palavra do Cântico que acabamos de ouvir e diz o que ela tem a ver com a sua 

vida. 

 

CANTO:  “Minh’alma engrandece...” ou “Virá o dia em que todos”,ou  “O Senhor fez em mim 

maravilhas”... 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM ORAÇÃO 

 

Irmãs e irmãos, aguardamos vigilantes a vinda de Jesus, nosso Salvador... Após cada prece, cantemos: 

“Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu povo vem caminhar!” 

 

1- Com Maria agradecemos a Deus pelas maravilhas que Ele vem operando em nós e na nossa 

comunidade... 

2- Com Maria, agradecemos a Deus pela sua misericórdia. Apesar do nosso pecado, ele nos ama... 

3- Com Maria, pedimos que os poderosos sejam derrubados de seus tronos e que os humildes sejam 

levantados e tenham mais vida... 

4- Com Maria, pedimos que não falte pão nas nossas mesas e que os alimentos sejam melhor repartido 

entre as pessoas... 

 

(preces espontâneas...) 

 



PAI NOSSO  (Reza-se uma dezena do terço) 

 

TRANSFORMANDO A PALAVRA EM AÇÃO:  

O próximo encontro será a Celebração do Natal com seu grupo ou com vários outros. É bom preparar esta 

celebração. O seu grupo recolhe alimentos e os leva pra a casa de uma família pobre ou alguém que está 

doente. 

 

AVISOS 

Onde vai ser a celebração final da Novena? Dividir as tarefas: preparação do ambiente, leitores, 

comentaristas,  etc... 

 

BÊNÇÃO 

(Todos estendem a mão em direção do menino Jesus) 

Que pela intercessão de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, Deus nos dê a sua paz e os abençoe neste tempo 

de Natal! Amém! 

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

- Para sempre seja louvado! 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO DO NATAL DO SENHOR 

 

HOJE NASCEU O CRISTO SENHOR 

AMBIENTE: Presépio com um pão perto, flores, círio, estrela, Bíblia, forro branco. 

 

MANTRA: Hoje uma luz brilhou para nós, Hoje nasceu o Cristo Jesus ou A luz resplandeceu em plena escuridão. 

Jamais irão as trevas vencer o seu clarão. 

 

ACOLHIDA: 

Irmãs irmãos durantes estes nove dias nos reunimos para celebrar a novena em preparação ao Natal do Senhor. Hoje 

nossos corações estão ardendo ante a presença de nosso Deus. Hoje nasceu para nós o Salvador do mundo. Alegremo-nos 

com esta notícia. Cantemos: 

 

ABERTURA: (Uma pessoa canta a primeira frase e todos respondem a segunda) 

Venham ó nações, ao Senhor cantar! 

Ao Deus do universo venham festejar! 



 Seu amor por nós firme para sempre, 

 Sua fidelidade dura eternamente! 

Hoje um salvador pra nós nasceu, 

Alegres adoremos, ele é nosso Deus. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, 

Glória a Trindade Santa, gloria ao Deus Benito. 

Aleluia irmãs, aleluia irmãos, 

Saudemos com alegria nossa salvação! 

 

LEMBRANÇA DA VIDA: O que significou para nós celebrar esta novena e hoje celebrar o Natal? 

 

ORAÇÃO:  

Bendito seja Senhor Deus do universo pelo nascimento de Jesus Cristo que é o maior presente que tu poderias dar 

a humanidade. Faça que todas as pessoas renasçam no teu amor, que cessem as guerras, a violência, o tráfico de pessoas, 

de armas e de entorpecentes. Renova toda a terra com teu amor transformando as trevas em claridade. Pedimos-te em 

nome do menino nascido em Belém: Cristo Senhor. Amém. 

 

 

CANTO: Da cepa brotou a rama  

 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:  

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS: Lc 2, 1-14 terminar a leitura cantando o Glória Livro diocese pág 85 

nº 201 

 

PARTILHANDO A PALAVRA E A VIDA: 

Conversar sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Os pastores tiveram uma reação, Maria e José outra, e você. Como 

recebe a vinda de Jesus? 

 

CANTO: Nasceu nos hoje um menino Salmo 98 

 



AÇÃO DE GRAÇAS: irmãos e irmãs vamos juntos dar Glória a Deus, vamos estender as nossas mãos em direção 

do Presépio e do pão. 

a) Senhor nós te damos graças por ter enviado Jesus, teu Filho, Luz da Luz, sol de justiça, por isso nós te adoramos e te 

damos glória. 

Todos: Nós te adoramos e te damos glória. 

b) Senhor nós te damos graças por ter inspirado o sim no coração de Maria, e hoje poder fazer memória do teu 

nascimento, por isso nós te adoramos e te damos glória. 

Todos: Nós te adoramos e te damos glória. 

c) Senhor nós te damos graças, por que nos enviaste o Espírito Consolador que nos ajuda a enfrentar as dificuldades e 

coragem para lutar pela justiça e pela paz. 

Todos: Nós te adoramos e te damos glória. 

Canto: Salmo 136 livro diocese pág 44 

Pai Nosso 

Todos vocês que buscam a justiça e esperam a nova vinda do Senhor, venham e comam. (partilha dos alimentos) 

 

 

BENÇÃO: 

Ó Deus, que como mãe carinhosa nos deu a consolação do seu amor pela vinda de Jesus Cristo, confirme nossos corações 

em toda ação, agora e sempre. Amém. 

 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo 

Para sempre seja louvado. 

 

Canto: Noite Feliz 

 

 

 

 

 

RITOS OPCIONAIS 

A)BÊNÇÃO DA CASA PARA CADA DIA 

(preparar uma vasilha com água e um raminho verde) 

Oração sobre a água 



Quem coordena reza: 

Nós te damos graças, Senhor, porque fizeste de nós a morada do teu Filho. 

Abençoa esta casa, por ela aspergida, se torne lugar de alegria e comunhão. 

Que todas as pessoas que aqui moram vivam em paz, na alegria da tua presença, e tenham saúde e 

disposição para cumprir a tua vontade. 

Que a tua bênção se derrame sobre todas as pessoas que por aqui passarem. Por Cristo, nosso Senhor. 

T: Amém! 

A dona da casa asperge as pessoas da família e o grupo reunido e depois asperge cada cômodo. Os 

presentes cantam: 

Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. (bis) 

 Ou um outro à escolha. 

B) BÊNÇÃO DA CEIA DE NATAL EM FAMÍLIA 

1. Refrão meditativo 

Nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. 

(ou outro à escolha) 

2. Rito da Luz 

A dona da casa acende a vela (ou velas pela casa), dizendo: 

Bendito sejas, Deus da eterna luz, por esta grande notícia: hoje nasceu o Salvador do mundo! 

Após o acendimento, todos repetem o refrão cantado o início. 

3. Acolhida, Sentido da Celebração e Recordação da Vida 

O (a) animador(a), com breves palavras, acolhe as pessoas, introduz o sentido da celebração e convida a 

família a lembrar fatos que são sinais da presença de Deus acontecendo hoje na vida da família, no país ou 

no mundo. 

 

4. Cântico 

Vinde, cristãos, vinde à porfia,/ cantarmos hinos de louvor, Hinos de paz e de alegria,/ hinos dos anjos do 

Senhor. 

Glória a Deus nas alturas! 

Foi nesta noite venturosa/ do nascimento do Senhor, 

Que anjos, de voz harmoniosa, deram a Deus o seu louvor. 

 

5. Salmo 98 (97) 

 



Nasceu-nos hoje um menino,/ e um filho nos foi doado,/ grande é este pequenino,/ Rei da paz será 

chamado./ Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 

 

1. Cantai, cantai ao Senhor/ um canto novo, um louvor! 

Por maravilha tão grande.../ um canto novo, um louvor! 

Por tal vitória e poder.../ um canto novo, um louvor! 

Por um amor tão fiel.../ um canto novo, um louvor! 

 

2. A salvação resplendeu/  um canto novo, um louvor! 

Justiça apareceu.../ um canto novo, um louvor! 

Toda a terra contemplou.../ um canto novo, um louvor! 

Com alegria aplaudi.../ um canto novo, um louvor! 

 

3. Ao Deus-conosco, cantemos.../ um canto novo, um louvor! 

Por todo sempre, amém!.../ um canto novo, um louvor! 

Glória ao Pai, por seu Filho,.../ um canto novo, um louvor! 

A quem no Espírito veio.../ um canto novo, um louvor! 

 

6. Evangelho 

 

Canta-se: Aleluia, aleluia, aleluia. 

 

Proclamação do Evangelho: Mateus 1,18-25 

 

Após a proclamação do Evangelho, alguém traz a imagem do menino Jesus e a coloca no presépio 

ou um local adequado, enquanto todos cantam: 

 

Noite feliz, noite feliz/ Ó, Senhor, Deus de amor 

Pobrezinho, nasceu em Belém/ Eis na lapa Jesus nosso bem 

Dorme em paz, ó Jesus./ Dorme em paz, ó Jesus. 

 

Noite feliz, noite feliz/ Ó, Jesus, Deus da luz!Quão afável é teu coração. 

Que quiseste nascer nosso irmão/ E a nós todos salvar/ e a nós todos salvar. 

 

Noite feliz, noite feliz/ Eis que no ar vem cantar 

Aos pastores seus anjos no céu/ anunciando a chegada de Deus/ 

De Jesus Salvador/ de Jesus Salvador. 

 

7. Bênção da Ceia 

 

 Todos se reúnem ao redor da mesa e alguém, em nome de todos, faz a oração de bênção: 

 

Bendito sejas Tu, Senhor, Deus da vida, que de forma admirável quiseste assumir nossa condição 

humana, tornando-nos filhos da luz. 

 

Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus. 

 



Ó Deus de infinita bondade, que tornas cada vez mais firme a união dos teus filhos e filhas ao partir 

o pão, abençoa a nós e a estes dons que vamos repartir;  concede-nos que, ao sentar-nos com alegria 

a esta mesa comum, saibamos sempre alimentar a nossa vida fraterna e partilhar o pão com os 

famintos. 

 

Todos: Glória a Deus no mais alto dos céus. 

 

Guiados pelo Espírito de Jesus, o Verbo de Deus feito carne, e iluminados pela sabedoria do 

Evangelho, ousamos dizer:  

 

Todos: Pai nosso... 

 

8. Motivação do Abraço da Paz 

 

Irmãos e irmãs, nesta noite em que o Senhor da paz vem habitar no meio de nós, façamos comunhão 

profunda: 

- Com todas as famílias; (faz-se um momento de silêncio) 

- Com as comunidades de todas as religiões; (faz-se um momento de silêncio) 

- Com todos os povos do mundo, principalmente com os que estão em guerra; (faz-se um momento 

de silêncio) 

- Outros 

 

Como filhos e filhas do Deus da paz, saudemo-nos co um abraço fraterno, desejando-nos uns aos 

outros um feliz Natal. 

 

Segue-se a refeição de confraternização. 

 

 

 

 

 

CANTOS 

 

1- 

É para a liberdade que Cristo nos libertou, 

Jesus libertador! 

É para a liberdade que Cristo nos libertou! (Gl 5,1) 

1. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, 

À semelhança e à sua imagem, os criou. (Cf. Gn 1,27) 

Na cruz de Cristo, foram todos resgatados 

Pra liberdade é que Jesus nos libertou! (Gl 5,1) 



2. Há tanta gente que, ao buscar nova alvorada, 

Sai pela estrada a procurar libertação; 

Mas como é triste ver, ao fim da caminhada, 

Que foi levada a trabalhar na escravidão! 

3. E quantos chegam a perder a dignidade, 

Sua cidade, a família, o seu valor. 

Falta justiça, falta mais fraternidade 

Pra libertá-los para a vida e para o amor! 

4. Que abracemos a certeza da esperança, (Cf. Hb 6,11) 

Que já nos lança, nessa marcha em comunhão. 

Pra novo céu e nova terra da aliança, (Cf. Ap 21,1) 

De liberdade e vida plena para o irmão… (Cf. Jo 10,10) 

 

2- 

 Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escuridão.  

Só Tu és nossa esperança, és nossa libertação.  
 

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

 Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor;  
Da rocha brota água viva, da terra nasce esplendor.      

Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz.  
Vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor Jesus. 

3 - Maria, Mãe Dos Caminhantes  

 

Maria, mãe dos caminhantes, 

Ensina-nos a caminhar. 

Nós somos todos viandantes, 
Mas não é fácil sempre andar. 

1. fizeste longa caminhada 

Para servir a isabel, 

Sabendo-te dedeus 

Morada, 
Após teu sim a gabriel. 

2. depois de dura caminhada, 

Para a cidade de belém 

Não encontraste lá pousada, 
Mandaram-te passar além. 

3. de medo foi a caminhada 

Que para longe te levou, 

Para escapar à vil cilada 
Que um rei atroz preparou. 

4. de dores foi a caminhada 
No fim da vida de jesus! 

Mas o seguiste conformada, 
Com ele foste até a cruz! 



5. vitoriosa caminhada 

Fez finalmente te chegar 

Ao céu, a meta da jornada 

Dos que caminham sem parar! 

 

4-  

O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá o novo. 
 
1. Se, quem tem sede, procura a fonte, Nós procuramos, o teu altar.  

Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo, vem, sem demora, nos libertar! 

 

2. Teu povo, outrora, sofreu no Egito todas as dores da servidão.  

Teu novo povo, também, sofrido,de ti espera libertação. 

 

3. Marchaste, outrora, com teus amigos e os conduziste com segurança.  

Vem, novamente, marchar conosco, Senhor da História, nossa esperança. 

 

4. Vem, sem demora, guiar teu povo,pelos caminhos de cada dia.  
Se estás conosco, a noite é clara e até do pranto nasce alegria. 

 

 

5 - Da Cepa Brotou a Rama  

Da cepa brotou a rama, 

Da rama brotou a flor. 

Da flor nasceu Maria, 

De Maria o Salvador.(Bis) 

1.O espírito de Deus sobre ele pousará, 

De saber, de entendimento este espírito será. 

De conselho e fortaleza, de ciência e de temor. 

Achará sua alegria no temor do seu senhor. 

2.Não Será pela ilisão do olhar,do ouvir falar, 

Que ele irá julgar os homens,como é praxe acontecer... 

Mas os pobres desta terra com justiça julgará 

E dos fracos o direito ele é quem defenderá 

3.Neste dia,neste dia,o incrível,verdadeiro, 

Coisa que nunca se viu,morar lobo com cordeiro... 

A comer do mesmo pasto,tigre,boi,burro e leão, 

Por um menino guiados,se confraternizarão. 

 

 6- Eu sou feliz é na comunidade  

Eu sou feliz é na comunidade, / é na comunidade, eu sou feliz! 

1. Comunidades do ..., lutam pela libertação, / pra formar uma corrente, / pra quebrar a opressão! 



2. Tantos pobres sem a terra, sem ter casa / pra morar, lutam pelos seus direitos para / a vida melhorar. 

 

7 - Boca de povo (Is 65, 17-25)   

Boca de povo - povo! 

Gritando o novo - novo! 

Senhor Deus mandou dizer: 

1. Eu vou criar / Um novo céu e nova terra / E o que passou, passou; / As misérias suportadas / Já não mais serão 

lembradas, / Todo mundo a se alegrar / Com o que eu vou criar! 

2. Eu vou tornar / Jerusalém uma alegria, / Todo o povo a sorrir; / Na cidade eu vou vibrar / Vendo o povo a se 

alegrar, / Já não mais se ouvirão / Choros nem lamentação! 

3. Antes que eles / Por mim chamem, já respondo, / Inda pedem e já atendi; / Comerão bem juntos todos, / Boi, 

leão, cordeiro e lobo; / Nem mal, nem destruição / Em meu monte mais farão! 

 

 

8 - Como o raiar, raiar do dia (Is 58)  

Como o raiar, raiar do dia, 

A tua luz surgirá  

E minha glória te seguirá. (bis) 

1. Penitência que me agrada / é livrar o oprimido / das algemas da injustiça, / abrigar o desvalido, / repartir comida 

e roupa, / com o faminto e maltrapilho. 

2. Teus clamores ouvirei, / tuas chagas sararão / se expulsares de tua terra / toda vil escravidão, / se com pobres e 

famintos / dividires o teu pão! 

3. Tua noite será clara / como um dia de verão, / te guiarei pelo deserto, / te darei a força, o pão. / teu Jardim 

florescerá, / vivas fontes jorrarão! 

 

9 - Quando Virá Senhor 

1. Quando virá, Senhor, o dia/ Em que apareça o Salvador / E se efetue a profecia: / "Nasceu do mundo o 

redentor?" 

Orvalhai lá do alto, ó céus, / E as nuvens chovam o justo! 

2. Aquele dia prometido / A antiga fé de nossos pais / dia, em que o mal será banido, / mudando em risos nossos 

ais! 

4. Sobre antigos alicerces / reconstróis nova cidade. / Se prezares o meu nome, / se meu Dia respeitares, / se por 

mim deixas teus planos, / acharás felicidade! 

 

10 - Vem ó Senhor com o teu povo caminhar (C Dm G7 Am Em) 

Vem ó Senhor com o teu povo caminhar! / Teu corpo e sangue vida e força vem nos dar.  

1. 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. 



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 justiça e do pecado. 

3. 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. 

 

11 - Ave cheia de graça 

Ave, cheia de graça! / Ave, cheia de amor! / Salve, ó Mãe de Jesus, / A Ti nosso canto e nosso louvor! 

(bis) 

1. Mãe do Criador - Rogai / Mãe do Salvador – Rogai / Do libertador - Rogai por nós! /Mãe dos oprimidos - Rogai / 

Mãe dos perseguidos - Rogai / Dos desvalidos - Rogai por nós 

2. Mãe dos bóias-frias - Rogai / Causa de nossa alegria - Rogai / Mãe das mães, Maria - Rogai por nós / Mãe dos 

humildes - Rogai / Dos martirizados - Rogai / Marginalizados - Rogai por nós 

3. Mãe dos despejados - Rogai / Dos abandonados - Rogai / Dos desempregados - Rogai por nós / Mãe dos 

pecadores - Rogai / Dos agricultores - Rogai / Santos e doutores - Rogai por nós 

4. Mãe de céu clemente - Rogai / Mãe dos doentes - Rogai / Do menor carente - Rogai por nós Mãe dos operários - 

Rogai / Dos presidiários - Rogai / Dos sem salário - Rogai por nós 

 

 

12 - O Senhor virá libertar o seu povo 
 

O Senhor virá libertar o seu povo (Dm Gm C F) 

e do mundo velho nascerá o novo. (A9 Dm Gm Am Dm) 

 

1. Se, quem tem sede, procura a fonte, (Dm Am Dm) 

    nós procuramos o teu altar.               (Am Em Em7 Am) 

    Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo.  (Dm F Em Am) 

    Vem, sem demora, nos libertar!        (Dm Am Dm) 

  

2. Teu povo, outrora, sofreu no Egito 

    todas as dores da servidão. 

    Teu novo povo, também sofrido, 

    de Ti espera libertação. 

 

3. Vem, sem demora, guiar teu povo, 
pelos caminhos de cada dia. 
Se estás conosco, a noite é clara 
e até do pranto nasce alegria. 

  

 

13 - Eu quero ver (E B7 A F #m B7) 



Eu quero ver, eu quero ver acontecer! / Um sonho bom, sonho de muitos, acontecer! 

1. Nascendo da noite escura! / a manhã futura trazendo amor. / No vento da madrugada! / a paz tão sonhada, 

brotando em flor. / Nos braços da estrela guia / A alegria, chegando da dor. 

 

2. Na sombra verde e florida! / crianças sem vida, brincando de irmão / No rosto da juventude, / sorriso e virtude 

virando canção. / Alegre e feliz camponês / entrando de vez na posse do chão. 

 

 

14 - Cântico de Maria (Lc 1, 46-55) - Virá o dia  

Virá o dia em que todos, 

Ao levantar a vista 

Veremos nesta terra 

Reinar a liberdade. (bis) 

 

1. Minh’alma engrandece ao Deus libertador; / Se alegra meu espírito em Deus meu Salvador/ Pois Ele se lembrou 

do seu povo oprimido / E fez da sua serva a Mãe dos esquecidos. 

2. Imenso é seu amor, sem fim sua bondade / Pra todos que na terra o seguem na humildade./ Bem forte é nosso 

Deus, levanta o seu braço, / Espalha os soberbos, destrói todos os males. 

3. Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos/ Com sangue e o suor do seu povo oprimido./ E farta os famintos, 

levanta os humilhados, / arrasa os opressores, os ricos e os malvados. 

4. Protege o seu povo com todo o carinho./ Fiel é seu amor em todo o caminho. / Assim é o Deus vivo que marcha 

na história / bem junto de seu povo, em busca da vitória. 

5. Louvemos nosso Pai, Deus da libertação, / Que acaba co'a injustiça, miséria e opressão. / Louvemos nos irmãos, 

que lutam com valia,/ Fermentando a história, pra vir o Grande dia. 

 

15 - Cântico de Maria (Lc 1, 46-55) 2ª versão - Minh’alma engrandece (E B7 A) 

1. Minh’alma engrandece / a Deus meu Senhor, / Meu Espírito se alegra / no seu Salvador. (bis) 

2. Olhando ele vê / a sua humilde serva / grande glória disto / a mim se reserva. (bis) 

3. Em mim grandes coisas / fez o poderoso / cujo nome é sacro santo / e majestoso. (bis) 

4. O seu amor por nós / pra sempre se estende / Amor manifestado / àqueles que o temem. 

5. Com seu braço erguido / dispersa os orgulhosos / Levanta os humildes / Derruba os poderosos. 

6. Famintos ele farta / de bens os saciou / E a ricos poderosos / sem nada dispensou. 

7. Socorre Israel / Seu povo servidor / que em todo o caminho / contou com seu amor. 

8. Uniu-se a Abraão / E a seus descendentes / Assim suas maravilhas / Cantamos para sempre. 

9. Glória seja ao Pai, / ao Filho outro tanto, / Glória ao que procede / de ambos amor santo. (bis) 

 

16 - Cântico  de Maria (Lc 1, 46-55) - O Senhor fez em mim maravilhas  

O Senhor fez em mim maravilhas, 



Santo, Santo, Santo é seu nome. 

1. A minh'alma engrandece o Senhor / E exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. 

2. Porque olhou para a humildade de sua serva, / Doravante as gerações hão de chamar-me bendita. 

3. O poderoso fez em mim maravilhas, / E santo é o seu nome! 

4. Seu amor para sempre se estende / sobre aqueles que o temem; 

5. Manifesta o poder de seu braço, / Dispersa os soberbos; 

6. Derruba os poderosos de seus tronos / E eleva os humildes; 

7. Sacia de bens os famintos, / Despede os ricos sem nada. 

8. Acolhe Israel, seu servidor, / Fiel ao seu amor. 

9. Como havia prometido a nossos pais, / em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

10.Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

 

 

17 – Da terra tão seca (D C G) 

1. Da terra tão seca já brotou uma flor, / Afagando prantos e gritos de dor. / correntes se quebram, / as cercas 

tombando, / Uma nova era da história brotando. 

Dentro da noite escura, / da terra dura do povo meu, / Nasce uma luz radiante / No peito errante já 

amanheceu. 

2. Mãos se entrelaçam na luta por pão, / repartindo a terra da libertação. / Regada com sangue, com prantos de 

dor. / Silêncio se quebra num grito de amor. 

3. Ninguém pára as águas / que correm pro mar. / Nem mata a semente de um novo raiar, / que brota do povo, em 

corrente de união, / Cultivando a terra da libertação. 

 

18 - Oh! vem, Senhor não tardes mais (Dm A7 C Gm)  

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! 

3. Oh! Vem, como chega a luz que faltou / Só tua palavra nos salva Senhor! 

4. Oh! Vem como chega a carta querida / Bendito carteiro do reino da vida! 

5. Oh! Vem, como chega o filho esperado / Caminha conosco, Jesus bem-amado! 

6. Oh! Vem, como chega o libertador / Das mãos do inimigo, nos salve Senhor! 

 

 

19 - Nasceu-nos hoje um menino, / e um Filho nos foi dado, grande é este pequenino, / rei da paz será 

chamado. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 



1. Cantai, cantai ao Senhor/ um canto novo, um louvor!/ Por maravilha tão grande/ um canto novo, um 

louvor!/ Por tal vitória e poder, / um canto novo, um louvor! / Por um amor tão fiel, / um canto novo, um 

louvor! 

2. A salvação resplendeu / um canto novo, um louvor! / A justiça apareceu, / um canto novo, um louvor!/ 

Toda a terra contemplou, / um canto novo, um louvor! / Com alegria aplaudi, / um canto novo, um 

louvor! 

3. Ao justo juiz que vem/ um canto novo, um louvor!/ Por todo sempre, amém,/ um canto novo, um 

louvor! / Glória ao Pai, por seu Filho, / um canto novo, um louvor!/ A quem no Espírito vem. / um canto 

novo, um louvor! 

 

 

 

 

 

(4ª capa) 

 

“Neste dia, iluminado pela esperança evangélica que provém da gruta humilde de Belém, invoco os dons natalícios 

da alegria e da paz para todos: para as crianças e os idosos, para os jovens e as famílias, para os pobres e os 

marginalizados. Nascido para nós, Jesus conforte quantos suportam a prova da doença e da tribulação; sustente 

aqueles que se dedicam ao serviço dos irmãos mais necessitados. FELIZ NATAL PARA TODOS!” 

Papa Francisco 


