
OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

 
1º Dia (15 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 

Iniciamos esta novena de natal trazemos todas as 

nossas preocupações, dificuldades, angústias, mas 
também realizações, anseios, esperanças...  
Invocamos hoje o Senhor como Mistério de amor em 

nossas vidas! 
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. Cada pessoa que nos 

acompanha neste momento, recorde no coração as 
experiências vividas, as pessoas que anseiam por dias 
melhores...  

 
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 80(79)  

Pela entranhável misericórdia do nosso Deus, nos 
visitará do alto o sol nascente. (Lc 1,78) 

Eis que de longe vem o Senhor 
para as nações do mundo julgar,  
e os corações alegres 'starão 

como nu'a noite em festa a cantar! 

1. Senhor Deus, ouve, escuta:  
do teu povo és o Pastor; 

de tua tenda de bondade 
faze-nos ver o esplendor, 
teu poder desperta e vem,  

vem salvar-nos, ó Senhor!  

2. Até quando estarás 

indignado contra a gente?... 
Até quando o pão da dor 
comerá amargamente 

este povo que tornaste 
dos vizinhos o joguete?... 

3. Do Egito uma videira 

arrancaste com amor,  
com cuidado a replantaste,  
suas raízes afundou,  

e por sobre a terra toda 
sua sombra se espalhou... 

4. Mas, Senhor, o que fizeste?... 

Por que teu amor se agasta?... 
Derrubaste as suas cercas,  
todo mundo agora passa, 

cada um invade e rouba, 
quebra os ramos e devasta! 

5. E a vinha que plantaste 
já não vens mais visitar?... 
O cuidado de tuas mãos 

já nem queres mais olhar?... 
Desgalhada, murcha e seca,  
desse jeito vais deixar?... 

6. Sobre o povo que escolheste 
tua forte mão estende, 
tua face sobre nós, 

resplender faze clemente, 
restaurar-nos vem, Senhor,  
vem salvar a tua gente!  

Repetição... Refrão... 

Oração sálmica: 
Ó Deus, pastor e amigo da humanidade,  

tu nos deste Jesus como vinha fecunda 
e como amor fiel.  
Olha o teu povo e a tua Igreja.  

Que venha o teu reino.  
Visita a vinha que tua mão plantou,  
para que possamos viver como 

povo a ti consagrado, amando e servindo.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.   

6. LEITURA BÍBLICA – Efésios 1,9-10: 

Leitura da carta aos efésios. Deus nos fez conhecer o 
Mistério da sua vontade, a livre decisão que havia 



tomado outrora de levar a história à sua plenitude, 

reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes 
como as terrestres, sob uma só Cabeça, o Cristo. 
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 - silêncio – partilha... 

Se na linguagem comum, mistério tem o sentido de 
algo secreto ou escondido, na bíblia, a palavra adquire 

o sentido de tudo o que é revelado por Deus. É assim 
que Mateus mostra Jesus revelando o mistério do Reino 
de Deus aos seus discípulos através de parábolas (cf. 

Mt 13,11). É neste sentido também, que a Igreja 
primitiva empregava esta palavra para falar da própria 

vida de fé e de comunidade, especialmente de 
sacramentos como o batismo e a eucaristia, chamados 
pelos primeiros cristãos de “os mistérios”. 

A palavra é usada especialmente para falar da 
pessoa de Jesus, não apenas porque ele revela os 
mistérios do reino aos pobres, mas porque ele próprio é 

o mistério deste reino, escondido por gerações, e agora 
revelado a todos, pelo Espírito. O mistério que a própria 
pessoa do Salvador realiza e cumpre é a decisão divina 

de, em Cristo, reconciliar todas as criaturas e de fazer 
todas as pessoas participarem de sua graça. 

  

9. CÂNTICO DE MARIA  

Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com Maria 
e com os excluídos de todos os tempos e lugares, 

aclamamos Jesus como o Mistério de Deus, escondido 
por séculos e agora revelado aos pequenos. Celebremos 
a alegre expectativa d’aquele que vem vindo para saciar 

nossa fome e sede de justiça  Jesus Cristo, nosso 
Salvador. 

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?... 

- 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, mistério insondável, dá-nos entendimento 
para seguir teus passos. 

- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e 
ressurreição às nossas irmãs e irmãos falecidos. 

Preces espontâneas... 

Pai nosso  

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. 

10. 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: 

 

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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OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

2º dia – 16 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 

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 Libertação! 
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. Você que nos 

acompanha, recorde com confiança, pessoas e 
situações que esperam por libertação...  

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 80(79)  

Pela entranhável misericórdia do nosso Deus, 
nos visitará do alto o sol nascente. (Lc 1,78) 

Eis que de longe vem o Senhor 

para as nações do mundo julgar,  
e os corações alegres 'starão 
como nu'a noite em festa a cantar! 

1. Senhor Deus, ouve, escuta:  
do teu povo és o Pastor; 
de tua tenda de bondade 

faz-nos ver o esplendor, 
teu poder desperta e vem,  
vem salvar-nos, ó Senhor!  

2. Até quando estarás 
indignado contra a gente?... 

Até quando o pão da dor 
comerá amargamente 
este povo que tornaste 

dos vizinhos o joguete?... 

3. Do Egito uma videira 
arrancaste com amor,  

com cuidado a replantaste,  
suas raízes afundou,  
e por sobre a terra toda 

sua sombra se espalhou... 

4. Mas, Senhor, o que fizeste?... 
Por que teu amor se agasta?... 

Derrubaste as suas cercas,  
todo mundo agora passa, 
cada um invade e rouba, 

quebra os ramos e devasta! 

5. E a vinha que plantaste 

já não vens mais visitar?... 
O cuidado de tuas mãos 
já nem queres mais olhar?... 

Desgalhada, murcha e seca,  
desse jeito vais deixar?... 

6. Sobre o povo que escolheste 

tua forte mão estende, 
tua face sobre nós, 
resplender faze clemente, 

restaurar-nos vem, Senhor,  
vem salvar a tua gente!  

Repetição... Refrão... 

Oração sálmica: 
Ó Deus, pastor e amigo da humanidade,  
tu nos deste Jesus como vinha fecunda  

e como amor fiel.  
Olha o teu povo e a tua Igreja.  
Que venha o teu reino.  

Visita a vinha que tua mão plantou,  
para que possamos viver como 

povo a ti consagrado, amando e servindo.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.   

6. LEITURA BÍBLICA –  Gálatas 4,4-7:  

Leitura da carta aos gálatas. Quando, porém, chegou a 
plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele 



nasceu de uma mulher, submetido à Lei para resgatar 

aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que 
fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês 
são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos 

corações o Espírito de 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 
 
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 - silêncio – partilha... 

A história do amor de Deus por nós se confunde 
com a história da libertação do seu povo. É assim que 

Deus se revela a Moisés: “Eu vi muito bem a miséria do 
meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra 

seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por 
isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para 
fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e 

espaçosa, onde corre leite e mel” (Ex 3,7-8). Esta 
palavra se cumpriu quando o Senhor tirou o povo da 
escravidão do Egito e o fez passar pelo mar a pé 

enxuto, concluindo com ele uma aliança de amor no 
Sinai.  

O êxodo tornou-se o núcleo e o centro da fé de 

Israel, o modo dele relacionar-se com Deus. Quase 
como um refrão, nos diversos momentos da sua 
história, se registra que o povo invocou o Senhor na 

sua angústia e ele desceu para libertá-lo. No contexto 
do cativeiro da Babilônia, os profetas passaram a 
anunciar um novo êxodo e uma nova libertação para o 

povo de Israel, dizendo aos cativos “saiam” e aos que 
estão nas trevas “venham para a luz” (Is 49,9). 

Na plenitude dos tempos, Deus cumpriu sua 

promessa e enviou o seu filho, com o nome de Jesus, 
palavra que quer dizer “Deus liberta e salva o seu 

povo”. Ao começar seu ministério, na sinagoga de 
Nazaré, Jesus, ungido pelo Espírito, proclamou para 
que veio: “para anunciar a Boa notícia aos pobres; para 

proclamar a libertação aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista; para libertar os oprimidos, e para 
proclamar um ano de graça do Senhor” (Lc 4,18-19). E 

o anúncio se transformou em realidade, de forma que 

Jesus podia dizer aos enviados de João Batista: “voltem 

e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo: 
os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os 
leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos 

ressuscitam e aos pobres é anunciada a Boa Notícia” 
(Mt 11,4-5). 

 

9. CÂNTICO DE MARIA  

Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com 
Maria e com os pobres de ontem e de hoje, celebremos 

a libertação que vem chegando e peçamos que Ele nos 
faça vencer o tempo da dor, pelo cuidado e pela 
solidariedade. 

 
Ó... Libertação: 

Pelo Espírito Santo consagrado 
boa nova trouxeste aos oprimidos, 
confortaste 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?
 

- 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, faze de nosso coração e de todo o nosso ser 

a tua morada e vem nos salvar! 

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

- Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te 
esperamos nas estradas deste mundo... 



- Ó Cristo, Estrela da nossa libertação, escuta o gemido 

dos povos e de toda a criação.   

- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e 
ressurreição às nossas irmãs e irmãos falecidos. 

Preces espontâneas... 

Pai nosso  

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 da sua encarnação em nossa humanidade.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

10. 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: 

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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OFÍCIO DA 
NOVENA DO NATAL 
3º DIA – 17 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 

Iniciamos este terceiro dia da novena do natal, trazendo 
bem presente as dificuldades que temos na vida, as vezes 

que não sabemos o caminho a seguir... 
Por isso, invocamos hoje 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. Você também que nos acompanha, coloque 

nesta comunhão as pessoas que fazem parte da sua vida, 
lembre no coração as pessoas que são testemunhas da 
sabedoria de Deus. 

 
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 24(23)          

"Bendito aquele que vem em nome do Senhor" (Lc 
19,38). 

Vem vindo o Senhor, 

vem vindo o Rei da glória! 

Que tem mãos inocentes, 
com ele vai morar! 
Abri as vossas portas, 

que o Rei já vai chegar! (bis) 

1. O mundo 

e tudo o que tem nele é de Deus, 
a terra e os que aí vivem, todos seus! 
Foi Deus  

que a terra construiu por sobre os mares,  
no fundo do oceano, seus pilares! 

2. Quem vai  

subir ao monte santo do Senhor, 
da sua casa vai ser morador? 
Quem tem 

as mãos bem limpas de toda maldade 
e puro o coração na lealdade! 

3. Quem vai  

subir ao monte santo do Senhor, 
da sua casa vai ser morador? 
Quem não 

confia em deuses falsos, deuses vãos, 
nem jura em prejuízo dos irmãos! 

4. A bênção,  

a bênção do Senhor receberá, 
justiça e salvação encontrará! 

Aí  
está a geração que busca a Deus, 
a face do Senhor, Deus dos hebreus! 

5. Quem é,  
quem é, então, quem é o Rei da Glória?... 
O Deus forte Senhor da nossa história! 

Portões  
antigos se escancarem, vai chegar, 
alerta, o rei da glória vai entrar! 

6. Quem é,  
quem é, então, quem é o Rei da glória?... 
O Deus que tudo pode é o Rei da glória! 

Aos Três, / ao Pai, ao Filho e ao Confortador 
da Igreja que caminha o louvor!  

Silêncio... repetição... refrão... 

Oração sálmica: 
Ó Deus, Senhor da história e do mundo,  

tu nos enviaste teu filho Jesus  
e nele fizeste repousar tua glória e teu esplendor.  
Olha o povo que busca a tua face.  

Livra-nos de toda maldade e idolatria  
e torna-nos dignos da tua morada.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

6. LEITURA BÍBLICA – 1Coríntios 1,27.30:  
Leitura da primeira carta aos coríntios. Deus escolheu o 
que é loucura ao mundo para confundir os sábios; e Deus 

escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir os 
fracos. 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 

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 

Na Bíblia, a sabedoria, mais do que um conjunto de 

conhecimentos teóricos ou técnicos, tem o sentido da 
compreensão do plano de Deus. É Deus quem possui a 
sabedoria e a força, a perspicácia e a inteligência (cf. Jó 

12,13). Nos livros sapienciais, o povo de Israel passa a 
entender a Sabedoria como uma das formas de descrever 
a ação de Deus ou como uma personificação do próprio 

Deus, como por exemplo, lemos em Pr 8, 22-31: "Eu, a 
Sabedoria, fui estabelecida desde a eternidade, desde o 

princípio, antes que a terra começasse a existir”. A 
Sabedoria “que se estende vigorosamente de um extremo 
a outro da terra e governa retamente o universo” (Sab 

8,1) é o próprio agir de Deus. 
Todos lembramos da passagem em que Salomão, ao 

começar o seu serviço de rei em Israel, pede ao Senhor 

sabedoria para governar e poder discernir entre o bem e o 
mal, recebendo de Deus um coração sábio e prudente (cf. 
1Re3, 9.12), para governar com justiça. Dessa forma, a 

sabedoria passa a ser uma das características do messias 
esperado.  O profeta Isaías quando descreve os dons que 
o espírito do Senhor concede ao menino que nasceu, o 

Emanuel, coloca em primeiro lugar o espírito de 
inteligência e sabedoria (cf. Is 11,2). 

É assim que a sabedoria se tornou uma das palavras 

para descrever a ação e o ministério de Jesus. Ele não 
apenas é o portador de um ensino com autoridade, mas é 

a própria sabedoria que saiu da boca do Altíssimo e tomou 
conta de todo o universo. É assim que, na primeira carta 
aos coríntios, Paulo nos fala de Cristo como a força e a 

sabedoria de Deus (cf. I Cor 1,24). 

9. CÂNTICO DE MARIA 
Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com Maria e 

com todos os que vivem segundo a sabedoria de Deus, 
aclamamos a Jesus como sabedoria. Peçamos que ele 
faça brilhar a sua luz para quem peregrina na noite escura 

da fé  e  nos ensine a bem viver os nossos dias, tornando 
sábios os nossos corações.  

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?... 

- 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, sabedoria dos humildes, dá aos que te buscam 
um coração sábio atento à tua Palavra. 
- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressurreição 

às nossas irmãs e irmãos falecidos. 

Preces espontâneas... 

Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória para 

sempre. 

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: 

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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OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

4º DIA-18 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 

Neste quarto dia da novena, mais uma vez, lembramos a 
Deus o mundo que pede ser libertado com seu braço 
poderoso. Invocamos hoje o Senhor como Adonai! 

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 24(23)          

"Bendito aquele que vem em nome do Senhor" (Lc 
19,38). 

Vem vindo o Senhor, vem vindo o Rei da glória! 
Que tem mãos inocentes, com ele vai morar! 
Abri as vossas portas, que o Rei já vai chegar! (bis) 

1. O mundo / e tudo o que tem nele é de Deus, 
a terra e os que aí vivem, todos seus! 
Foi Deus / que a terra construiu por sobre os mares, 

no fundo do oceano, seus pilares! 

2. Quem vai / subir ao monte santo do Senhor, 
da sua casa vai ser morador? 

Quem tem/ as mãos bem limpas de toda maldade 
e puro o coração na lealdade! 

3. Quem vai / subir ao monte santo do Senhor, 

da sua casa vai ser morador? 
Quem não / confia em deuses falsos, deuses vãos, 

nem jura em prejuízo dos irmãos! 

4. A bênção, / a bênção do Senhor receberá, 

justiça e salvação encontrará! 
Aí / está a geração que busca a Deus, 
a face do Senhor, Deus dos hebreus! 

5. Quem é, / quem é, então, quem é o Rei da Glória?... 
O Deus forte Senhor da nossa história! 
Portões / antigos se escancarem, vai chegar, 

alerta, o rei da glória vai entrar! 

6. Quem é,  
quem é, então, quem é o Rei da glória?... 

O Deus que tudo pode é o Rei da glória! 
Aos Três, / ao Pai, ao Filho e ao Confortador 
da Igreja que caminha o louvor!  

Silêncio... repetição... refrão... 

Oração sálmica: 
Ó Deus, Senhor da história e do mundo,  

tu nos enviaste teu filho Jesus  
e nele fizeste repousar tua glória e teu esplendor.  
Olha o povo que busca a tua face.  

Livra-nos de toda maldade e idolatria  
e torna-nos dignos da tua morada.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

6. LEITURA BÍBLICA -  Filipenses 2,6.9-11: 

Leitura da carta aos Filipenses. 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 confesse  que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória 
de Deus Pai. Palavra do Senhor. 

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! 

7. MEDITAÇÃO - silêncio – partilha... 
Quando Deus se revelou a Moisés, na sarça ardente, 

confiou o seu nome: "Eu sou aquele que sou" (Ex 3,2). Esta 
expressão traduz o nome que em hebraico se escreve com 
quatro letras, impronunciáveis, consideradas sagradas pelo 

seu significado.  Desde então, invocar o nome do Senhor 
localiza-nos no contexto desta revelação, da liberdade e da 
aliança que nos narra o livro do Êxodo (capítulos 6-20) e 

que culmina com o pacto no Sinai, posteriormente expresso 
nos mandamentos. Os judeus sempre que encontram no 
texto sagrado o nome de Deus - as quatro letras sagradas - 

inclinam a cabeça e reverentemente dizem a palavra 
Adonai, que significa em hebraico "meu Senhor", para não 
pronunciar o nome de Deus e assim afastar a possibilidade 

de dominá-lo e manipulá-lo.  
A memória dos antigos prodígios do Sinai e a certeza da 

fidelidade do Deus da aliança fez crescer a certeza de que o 

“Senhor estenderá outra vez sua mão para resgatar o resto 



do povo” (Is 11,11 ). O salmo 130 é este grito de esperança 

confiante de que o Senhor virá; o salmista aguarda o 
Senhor como a sentinela à aurora, porque o Senhor 

resgatará Israel de todas as suas faltas.  
Essas profecias se concretizaram na vinda de Jesus, cujo 

nome significa “Deus salva”. Ele, por sua ressurreição, se 

tornou o Cristo e o Senhor, o Adonai. É ele a nova 
revelação do amor de Deus, quem nos dá a nova lei. É ele o 
pastor e guia do seu povo. Ele mesmo, um dia, nos 

advertiu: “Quanto a vocês nunca se deixem chamar 
mestres, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são 
irmãos... Não deixem que os outros chamem vocês de 

guias, pois um só é o guia de vocês, o Cristo” (Mt 23,8.10) 

10. CÂNTICO DE MARIA 
Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com Maria 

aclamamos a Jesus como o Adonai, Pastor e Guia do seu 
povo, e peçamos que ele nos liberte de toda pretensão de 
grandeza e, como outrora a Moisés, manifeste-se como 

salvador nas difíceis situações de nossa vida. 

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?...  

- 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!  

9. 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, Senhor e Guia da humanidade, mostra o teu 

caminho aos que peregrinam em busca da paz. 
- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressurreição 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... pois vosso é o reino, o poder e a glória para 

sempre. 

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. 

10. 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: 

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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OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 
5º dia - 19 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 

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, 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 147(147),12-20 - parte B  

Este salmo louva ao Senhor que mostra seu poder na 
criação e em nossa história. Vamos cantá-lo agradecendo 
ao Senhor que se aproxima de nós. 

Jerusalém, Povo de Deus, Igreja santa, 

levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar: 
lá no oriente desponta o sol da alegria, 
que vem de Deus aos filhos teus: eis o teu dia! 

1. Louva, Jerusalém,  louva o Senhor teu Deus: 
Tuas portas reforçou, e os teus abençoou; 
Te cumulou de paz, e o trigo em flor te traz! 

2. Sua Palavra envia corre veloz sua voz.  
Da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu; 
As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. 

3. Ao Povo revelou Palavras de amor. 

A sua Lei nos deu e o Mandamento seu; 
 Com ninguém fez assim, amou até o fim. 

4. Ao Deus do céu louvemos e ao que vem, cantemos; 

E ao Divino, então, a nossa louvação! 
Os Três, que são um Deus, exalte o Povo seu!  

 
Oração sálmica: 
Deus da vida, tu amaste tanto o teu povo,  

que nos enviaste Jesus, teu filho, tua palavra e tua 
voz, para nos revelar tuas leis e mandamentos.  
Recebe o louvor de todos e todas a ti consagrados,  

protege-nos de todos os perigos  
e sacia-nos com teu pão e tua paz.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

6. LEITURA BÍBLICA – Romanos 15,12-13: 
Leitura carta aos romanos (Rm 15,12-13). Aparecerá o  
broto de Jessé, aquele que se levanta para governar as 

nações. Que o Deus da esperança encha vocês de completa 
alegria e paz  na fé, para que vocês transbordem de 
esperança pela força do Espírito Santo. 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 

Davi, filho de Jessé, pastor de ovelhas, chamado por 
Deus a ser rei do pequenino israel, recebeu do Senhor, pelo 
profeta Natã, a promessa de um reino forte e estável: “Eu 

darei a você um grande nome, como o nome dos grandes 
da terra... Eu livrarei você de todos os inimigos... Sua 
dinastia e realeza permanecerão firmes para sempre diante 

de mim; e o seu trono será sólido para sempre” (2Sm 7,8-
16). Quando, séculos mais tarde, o reino de Israel se 

enfraquecera, e a realeza de Davi parecia ter desaparecido, 
os profetas anunciaram a retomada das antigas promessas 
e o florescimento do tronco que parecia cortado: Do tronco 

de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes e 
se erguerá como bandeira para os povos (cf. Is 11,10). 

Na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu 

filho, ele o confiou a José, filho de Davi, da descendência 
de Jessé. Ele nasceu em Belém, cidade de Davi, para 
cumprir as escrituras. E quando os magos, representando 

todas as nações, dirigiram-se até Belém (cf. Mt 2,1-12) e o 
adoraram oferecendo seus presentes, Jesus, o descendente 
de Davi, manifestou-se a todos os povos. E por toda a vida 

Jesus foi reconhecido e aclamado como alguém da 
descendência de Davi, na certeza de que as promessas 
tinham-se cumprido. 

 
9. CÂNTICO DE MARIA 

Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com Maria, 
aclamamos o Cristo como raiz de Jessé, como aquele diante 
de quem todos os povos se calam. Peçamos que dos 

fracassos de nossa vida pessoal e da história dos povos 
possa nascer o bem viver da convivência humana e da 
solidariedade.  



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?...  

Cântico de Maria 

- 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, rebento de justiça, consola os que choram, dá 

esperança aos desanimados. 

- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressurreição às 
nossas irmãs e irmãos falecidos  

Preces espontâneas... 

Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre. 

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  
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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OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

6º DIA (20 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 

Neste  sexto dia da novena, apresentando a Deus todas as 

realidades fechadas e não resolvidas da nossa vida pessoal, 
comunitária e social. 
Invocamos hoje o Senhor como Chave de Davi! 

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 147(147),12-20  

Este salmo louva ao Senhor que mostra seu poder na 
criação e em nossa história. Vamos cantá-lo agradecendo 
ao Senhor que se aproxima de nós. 

Jerusalém, Povo de Deus, Igreja santa, 

levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar: 
lá no oriente desponta o sol da alegria, 
que vem de Deus aos filhos teus: eis o teu dia! 

1. Louva, Jerusalém,    louva o Senhor teu Deus: 
Tuas portas reforçou,    e os teus abençoou; 
Te cumulou de paz,   e o trigo em flor te traz! 

2. Sua Palavra envia   corre veloz sua voz.  
 Da névoa desce o véu,   unindo a terra e o céu; 
As nuvens se desmancham,    o vento sopra e 

avança. 

3. Ao Povo revelou  Palavras de amor. 

A sua Lei nos deu  e o Mandamento seu; 

Com ninguém fez assim, amou até o fim. 

4. Ao Deus do céu louvemos  e ao que vem, 
cantemos; 

E ao Divino, então, a nossa louvação! Os Três, que 
são um Deus, exalte o Povo seu!  
 

Oração sálmica: 
Deus da vida, tu amaste tanto o teu povo,  

que nos enviaste Jesus, teu filho, tua palavra e tua 
voz, para nos revelar tuas leis e mandamentos.  
Recebe o louvor de todos e todas a ti consagrados,  

protege-nos de todos os perigos  
e sacia-nos com teu pão e tua paz.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 
6. LEITURA BÍBLICA –  Apocalipse 3,7-8: 
Leitura do livro do Apocalipse. 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 a sua conduta; 

coloquei à sua frente uma porta aberta, que ninguém mais 
poderá fechar. 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 

A chave é o símbolo do poder supremo em um encargo. 
O Profeta Isaías anuncia a investidura de Eliaquim e diz: 
“colocarei a chave da casa de Davi sob  responsabilidade 

dele: quando ele abrir, ninguém poderá fechar; quando ele 
fechar, ninguém poderá abrir” (Is 22,22). Na missão do 
servo segundo o profeta Isaías, o Senhor o constituiu para 

dizer aos cativos: “Saiam” (Is 49,9), porque o Senhor 
chamou o Servo para “abrir os olhos dos cegos, para tirar 
os presos da cadeia e do cárcere os que vivem no escuro” 

(Is 42,7).  
Jesus de Nazaré, ao ser batizado no Jordão, recebeu de 

Deus a mesma missão do servo, de abrir ao pecador o 
caminho do perdão e aos justos as portas do reino dos 
céus. Por sua ressurreição, recebeu do Pai, todo o poder no 

céu e na terra (cf. Mt 28,18). Por ele, as promessas feitas a 
Davi se cumpriram. 
 

9. CÂNTICO DE MARIA 
Na espera amorosa do seu novo natal do Senhor, com 
Maria, aclamamos a Jesus como chave de Davi que abre 

para nós as portas do reino. Supliquemos que ele nos 
liberte de toda insegurança e opressão e nos firme nos 
caminhos da justiça e da paz. 

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?... 

Cântico de Maria 

- 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, porta do reino dos céus, liberta os prisioneiros e 
todas as vítimas da injustiça.  

- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressurreição 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  
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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OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

7º DIA (21 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 

Neste sétimo dia de nossa novena, trazemos para a nossa 

prece toda a realidade de trevas e escuridão de nossa vida 
pessoal e também de nossa realidade social e dos povos. 
Invocamos hoje o Senhor como Sol da Justiça! 

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 147(147),12-20  

Este salmo louva ao Senhor que mostra seu poder na 
criação e em nossa história. Vamos cantá-lo agradecendo 
ao Senhor que se aproxima de nós. 

Jerusalém, Povo de Deus, Igreja santa, 
levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar: 
lá no oriente desponta o sol da alegria, 

que vem de Deus aos filhos teus: eis o teu dia! 

1. Louva, Jerusalém, louva o Senhor teu Deus: 
Tuas portas reforçou, e os teus abençoou; 

Te cumulou de paz,   e o trigo em flor te traz! 

2. Sua Palavra envia   corre veloz sua voz.  
Da névoa desce o véu,   unindo a terra e o céu; 
As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. 

3. Ao Povo revelou Palavras de amor. 
A sua Lei nos deu e o Mandamento seu; 
Com ninguém fez assim, amou até o fim. 

4. Ao Deus do céu louvemos e ao que vem, cantemos; 

E ao Divino, então,    a nossa louvação! 
Os Três, que são um Deus,    exalte o Povo seu!  

 
Oração sálmica: 
Deus da vida, tu amaste tanto o teu povo,  

que nos enviaste Jesus, teu filho, tua palavra e tua 
voz, para nos revelar tuas leis e mandamentos.  
Recebe o louvor de todos e todas a ti consagrados,  

protege-nos de todos os perigos  
e sacia-nos com teu pão e tua paz.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
6. LEITURA BÍBLICA – 1Tessalonicenses 5,5-6.8: 
Leitura da primeira carta aos tessalonicenses. Todos vocês 
são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem 
das trevas. Portanto, não fiquemos ormindo como os 

outros. Nós 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. 

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 
A experiência que o povo de Israel fez de Deus, foi, em 

várias ocasiões expressas pela metáfora da luz e do sol. Ao 
voltar, por exemplo, do cativeiro da Babilônia, o profeta 
Isaías animava os deportados que voltavam com esta 

imagem: “Levante-se, Jerusalém! Brilhe, pois chegou a sua 
luz, a glória do Senhor brilha sobre você. Sim, a treva cobre 
a terra, névoas espessas envolvem os povos, mas sobre 

você brilha o Senhor, e sua glória a ilumina. Sob a luz de 
você caminharão os povos, e os reis andarão ao brilho do 
seu esplendor” (Is 60, 1-3). Assim também o profeta 

Malaquias: "Para vocês que temem o Senhor brilhará o sol 
da justiça" (Mal 3,20).  

Na plenitude dos tempos, o nascimento do Senhor foi 

expresso, por Zacarias, pai de João Batista, como "a visita 
do sol que nasce do alto, para iluminar os que vivem nas 
trevas e na sombra da morte" (Lc 1,78-79). João, ao falar 

do Verbo, anuncia-o como realidade de luz (Jo 1,9). 
Quando o profeta Simeão, no dia em que Maria e José 

levaram o menino para ser apresentado ao templo, tomou 
Jesus em seus braços, proclamou-o como “luz para iluminar 
as nações e glória de Israel” (Lc 2,32). E o Cristo mesmo se 

revelou como a luz do mundo. Desta forma, a comunidade 
cristã, luz do mundo e sal da terra (cf. Mt 5,12), é chamada 



a vestir as armas da luz e a viver honestamente, em pleno 

dia (cf. Rm 13,12-14). 
 
9. CÂNTICO DE MARIA 

Na espera amorosa do novo natal do Senhor, com Maria, 
aclamamos a Jesus como o Sol do Oriente, estrela a clarear 
nossas noites. Peçamos que ele expulse as trevas do nosso 

mundo e desperte no coração da humanidade o desejo de 
trilhar o caminho do bem viver e da paz. 

Ó Sol do Oriente: 

És o Sol da Justiça que 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?... 

Cântico de Maria 

- 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, clarão da glória do Pai, vem dissipar as trevas do 

mundo, dá aos povos a tua paz. 
 - Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressurreição 
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  

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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OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

8º DIA (22 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 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, 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 11,15: 
 Leitura do livro do Apocalipse . 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!”. 
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 
Quando em 732 a. C., o rei da Assíria tomou os territórios 

da Galileia, todos em Judá passaram a temer a invasão. Mas 
o profeta Isaías mostrou que o Senhor libertaria os oprimidos 
e traria a paz. O que levou Isaías a esta luminosa esperança 
foi o nascimento de Ezequias, o filho herdeiro do rei Acaz: 
“Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado: 
sobre o seu ombro está o manto real, e  ele se chama 
Conselheiro Maravilhoso , Deus Forte, Pai para sempre, 
Príncipe da paz" (Is 9,5). No decorrer da história, este Rei da 
Justiça foi freqüentemente anunciado pelos profetas: "Eu vou 
assentar no monte Sião uma pedra, pedra escolhida, angular, 
preciosa e bem firme, quem nela confiar, não será abalado" 
(Is 28,16). 

Jesus de Nazaré consagrou todas as suas energias para 
iniciar e firmar o reino de Deus que é uma das palavras mais 
autênticas do Senhor, seu sonho e sua mais profunda utopia. 
“O reino de Deus está próximo” foi sua primeira palavra (Mc 
1,15). Tornar o reino presente em nossa terra foi a essência 
de sua missão. E aos seus seguidores recomendava fazer da 
busca do reino e da sua justiça a motivação fundamental (cf. 
Mt 6,33). Identificado com o reino de Deus, Jesus tinha medo 
de ser proclamado rei (cf. Jo 6,15) e até manifestou sua 
crítica radical aos reis da terra: “os reis das nações têm poder 
sobre elas... entre vocês não deverá ser assim...” (Lc 22,25). 
Tendo sido aclamado rei em sua entrada em Jerusalém, fez 
questão de dizer claramente, no seu processo de 
condenação, que o seu reino não é deste mundo (cf. Jo 



18,36), ao contrário, que seu reino consistia em dar 
testemunho da verdade (cf. Jo 18,37). 
 

9. CÂNTICO DE MARIA 
Na espera amorosa do novo natal do Senhor, aclamamos 
a Jesus como rei das nações, desejado dos povos e pedra 

angular que reconcilia e une os opostos. Suplicamos a ele 
que venha salvar a humanidade frágil, que ponha fim às 
guerras e reúna todos os povos na concórdia e na paz. 

Ó... Ó Rei das nações: 
Desejado dos povos, Rei das gentes, 
tudo ajuntas em ti, Pedra Angular, 

inimigos tu vens apaziguar, 
vem salvar este povo tão dormente, 
pois do barro formaste o nosso ente, 

vem, Senhor, e não tardes, vem salvar, ó. 

Vem, ó Filho de Maria, 
Deus da nossa alegria, 

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, desejado das nações, desperta em nossa 
humanidade o anseio pela paz. 

- Ó Cristo, esperança dos mortais, dá vida e ressurreição 
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  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: 

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. 

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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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  

Com Maria e os excluídos de todos os tempos e lugares, 
cantemos a esperança que não engana. Celebremos a 

alegre expectativa d’aquele que vem vindo para saciar 
nossa fome e sede de justiça, Jesus Cristo, nosso Salvador! 

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  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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