
OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

 
9º DIA (23 DE DEZEMBRO) 

 

 

 

1. CHEGADA - Silêncio - oração pessoal... 

Senhor, nós te esperamos, Senhor, não tardes mais. 
Senhor, nós te esperamos, vem logo, vem nos salvar. 

Acendimento da vela do advento 

Bendito sejas, Deus das promessas, tu que iluminas as nossas 
vidas com a luz de Jesus Cristo, a quem esperamos com toda a 

ternura do coração. Amém. 

2. ABERTURA  

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 
  Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
  Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 

  Eis que já está bem perto, nossa salvação! (bis) 
- Em pé vigilantes, juntos na oração, (bis) 

  vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Para este último dia da novena, apresentemos a Deus todas as 
esperanças, anseios, desejos, inquietações, nossas e de todos os 
povos. Invocamos hoje o Senhor como Emanuel, Deus conosco! 

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. 
 

4. HINO 

1. Ó vem, ó vem, Emanuel!  
És esperança de Israel! 



Promessa de libertação,  
 vem nos trazer a salvação! 

Dai glória a Deus, louvai,  povo fiel, 
virá em breve, o Emanuel.  

2. Ó Vem aqui nos animar,  

as nossas vidas despertar, 
dispersas as sombras do temor,  

vem pra teu povo, ó Salvador! 

3. Ó vem Rebento de Jessé,  

e aos filhos teus renova a fé, 
que possam o mal dominar  
e sobre a morte triunfar! 

4. Vem, esperança das nações,  
habita em nossos corações, 

toda discórdia se desfaz.  
Tu és Senhor o rei da paz! 

5. SALMO  85 (84) 

A palavra se fez carne e habitou entre nós e contemplamos a sua 
glória (Jo 1,14) 

Das alturas orvalhem os céus 
e as nuvens, que chovam justiça, 

que a terra se abra ao amor 
e germine o Deus Salvador. 

1. Foste amigo, antigamente, 

Desta terra que amaste, 
deste povo que escolheste;  

Sua sorte melhoraste,  
perdoaste seus pecados,  

tua raiva acalmaste. 
 
2. Vem, de novo, restaurar-nos! 

Sempre irado estarás,  
indignado contra nós?  

E a vida não darás?  
Salvação e alegria, 



outra vez, não nos trarás? 

3. Escutemos suas palavras, 

é de paz que vai falar; 
paz ao Povo, a seus fiéis,  
a quem dele se achegar. 

Está perto a salvação  
e a glória vai voltar. 

4. Eis: Amor, Fidelidade  
vão unidos se encontrar, 

bem assim, Justiça e Paz 
vão beijar-se e se abraçar. 
Vai brotar Fidelidade  

e Justiça se mostrar. 

5. E virão os benefícios  

do Senhor a abençoar;  
E os frutos do amor 

desta terra vão brotar, 
a justiça diante dele  
e a paz o seguirá. 

6. Glória ao Pai onipotente 
ao que vem, glória e amor.  

Ao Espírito cantemos;  
Glória a nosso Defensor! 
Ao Deus uno e trino demos  

a alegria do louvor.  
 

 
 

 

Oração sálmica: 

Deus, amigo do teu povo,  

que em Jesus Cristo, teu filho, 
colocaste a salvação bem perto da gente 

cuida do teu povo e de todos que a ti se achegam. 



Enche-nos de vida e alegria  
e manifesta ao universo a tua justiça e tua paz,  

para que a terra toda goze de teus benefícios.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

6. LEITURA BÍBLICA – Apocalipse 21,3-4 

Leitura do livro do Apocalipse . Nisto, 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, 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. 

7. RESPONSO 

Ó Salvador, - aleluia! 
Vem, Messias - Maranatha! 

Ò prometido - aleluia! 
Conduz teu povo - Maranatha! 

Voz dos profetas- aleluia! 

Dá esperança - Maranatha! 

Ó esperado- aleluia! 

Vem nos desposa - Maranatha! 

Irmão dos pobres- aleluia! 
Mora entre nós - Maranatha! 

Luz da alegria - aleluia! 
Finda a tristeza - Maranatha! 

Misericórdia - aleluia! 

Vive entre nós - Maranatha! 

Entre nós - aleluia! 

Dentro de nós - Maranatha! 

 
8. MEDITAÇÃO 

Cerca de 730 anos antes de Jesus nascer, o reino de Judá foi 
ameaçado por seus vizinhos, para que se juntasse a eles em 

guerras e batalhas. O rei Acaz, estava tentado a ceder, temendo 
uma invasão iminente. Neste contexto, recebeu do profeta Isaías 

o sinal que necessitava: sua esposa daria à luz a um menino, 



que seria chamado pelo nome de Emanuel – nome que significa 
Deus conosco – e antes que ele soubesse discernir entre o bem 

e o mal, o perigo passaria (cf. Is 7,14). O que foi dito naquele 
momento, tornou-se a espera do povo de Israel, lembrado da 
revelação de Deus a Moisés (cf. Ex 3,14) 

No anúncio do nascimento de Jesus a José, o evangelista 
Mateus citou esta profecia de Isaías. De fato, Jesus é o Deus-

conosco por sua presença e proximidade para com os pobres e 
por sua preocupação em derrubar todas as barreiras e 

discriminação. Que o digam os doentes afastados do convívio por 
serem considerados pecadores, os publicanos e cobradores de 
imposto tratados como traidores do povo, as prostitutas e as 

mulheres adúlteras votadas à morte por leis cruéis, os pagãos e 
estrangeiros considerados impuros, as mulheres e as crianças 

colocadas à margem da vida social, os pobres explorados de 
todas as formas... Todos eles fizeram a experiência do Deus 

conosco, registrada em cada página do evangelho. Por isso, São 
Paulo, na carta aos Efésios, pode dizer que Jesus é nossa paz, 
porque “de dois povos, ele fez um só. Na sua carne derrubou o 

muro da separação: o ódio” (Ef 2,14). 
 

9. CÂNTICO DE MARIA 
Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com Maria e com 
todos os pobres que esperam salvação, aclamamos a Jesus, o 

Emanuel e supliquemos que ele se manifeste como salvação nas 
pequenas coisas de cada dia e nas contradições da vida. 

 
 

 
Ó... Ó Emanuel: 
Deus-conosco, ó 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?... 

- 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 a 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!  

10. PRECES 

Irmãos e irmãs, com Maria, aguardemos vigilantes a 

manifestação do Filho de Deus que a todos quer salvar.                 

Maranatha, vem, Senhor Jesus! 



- Ó Cristo, assumiste nossa fraqueza e nossa pobreza, faze-nos 
fortes e ricos em teu amor! 

- Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a tua 
morada e vem nos salvar! 
- Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te esperamos nas 

estradas deste mundo... 
- Ó Cristo, dá-nos um coração atento aos sinais do teu amor, nas 

coisas simples de cada dia. 
- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressureição às 

nossas irmãs e irmãos falecidos. 

Preces espontâneas... 

Já está bem perto a nossa salvação! Em comunhão com a 

criação inteira, que geme e sofre em dores de parto, digamos a 
oração que o Senhor nos ensinou:  

Pai nosso, que estás nos céus. santificado seja o teu nome, 
venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como 
no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as 

nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 

mal, pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 
 

Oração 
Ó Deus de bondade,  
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 

11. BÊNÇÃO DA CASA 

Quando a novena é celebrada nas casas, pode terminar com a bênção da 
casa. Quem coordena, diante de uma vasilha com água e um raminho verde, 
faz a seguinte oração: 

A tua presença inunda de paz e esperança a nossa vida e tudo o 

que existe na terra.  



No sinal desta água derrama a tua bênção sobre esta casa para 
que seja generosa e acolhedora com todos que aqui chegarem. 

Vem, Senhor Jesus.  Aceita a hospitalidade do nosso coração, e 
fica conosco agora e sempre. Amém. 
A dona da casa passa em cada cômodo aspergindo com água, enquanto se 
canta: 

12. BÊNÇÃO 

O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos 
nós, agora e para sempre. Amém! 
- Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito. Amém. 

- Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
  Para sempre seja louvado! 

 

Saudação à Maria   

Salve, Maria, tu és a estrela virginal de Nazaré, 

és a mais bela entre as mulheres,  
cheia de graça, esposa de José. 

1. O anjo Gabriel foi enviado  
   à vilazinha de Nazaré,  
   para dar um recado lá do céu,  

   àquela moça que casara com José. 

2. Maria, ao ver o anjo, se espantou  

   e o anjo disse nada temer,  
   pois ela tem cartaz lá pelo céu  
   e o próprio Deus, um dia, dela irá nascer. 

3. Maria acha difícil esta mensagem  
   e o anjo afirma que Deus fará 

   e sua prima Isabel, embora velha,  
   vai ter um filho que João se chamará. 

4. Maria fez-se escrava do Senhor  

   e apresentou-se para a missão,  
   de ser a imaculada mãe de Deus  
 contribuindo para nossa salvação.  
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