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ORIENTAÇÕES PARA O GRUPO
Neste ano gostaríamos de celebrar nossa Novena de Natal com
um acento Mariano. Porém, sem esquecer a centralidade de Jesus. A
verdadeira espiritualidade mariana conduz ao Salvador. Os temas, os
cantos e as orações estarão voltadas a Maria, que traz em seu colo o
pequenino, seu Filho Jesus.
Será necessário:
a) Ter atenção com o espaço do encontro. É importante que estejam
no centro os símbolos do Advento (guirlanda, presépio), valorizando
aqueles que a família já preparou em sua casa.
b) Para que a novena seja um momento importante de oração do seu
grupo, o animador deve preparar a reunião de cada dia, lendo e rezando
antecipadamente o texto, atento às orientações, sugestões, leituras e
cantos sugeridos.
c) Em cada dia da novena procurar envolver a todos, especialmente as
crianças e os jovens.
d) É importante valorizar o gesto de acender a luz, que será o ato inicial
em todos os encontros. Esta ação nos recorda a espera do Sol nascente
que está para chegar.
e) Após o Salmo, está previsto um momento de silêncio, para favorecer a
meditação e a assimilação do que foi cantado. Pode-se repetir as palavras
ou frases marcantes, encerrando o momento de silêncio.
f) O ponto alto e cada dia da novena deve ser o Cântico Evangélico. É
um cântico de louvor em que reconhecemos as maravilhas que Deus
realizou e realiza.
g) Os ritos finais estão no final de cada encontro, não haverá um
encerramento comum a todos os dias. No final de cada encontro já está
contido os ritos finais.
h) É importante que o grupo, ao longo das novenas, assuma conjuntamente
um compromisso, uma ação concreta. Conforme a criatividade do grupo
e a realidade social.
i) No final das novenas existe um roteiro celebrativo, que pode ser feito
no dia do encerramento (partilha) ou até mesmo na ceia natalina de sua
família.
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PARA INICIAR CADA DIA DA NOVENA
RITOS INICIAIS
1. Refrão Meditativo
Criar um clima de oração cantando um refrão meditativo.
Da cepa brotou a rama, rama brotou flor
Da flor nasceu Maria. De Maria o Salvador!
ou
Vem, Senhor, vem nos salvar,
Com teu povo vem caminhar!
ou
Confiemo-nos ao Senhor, ele vem e não demora.
Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia!
2. Acolhida feita por alguém da casa
3. Acendimento da vela
Uma mulher, preferencialmente uma grávida, ou a mulher da casa,
acende a vela da “Coroa do Advento” rezando esta oração:
Bendito sejas Tu, Senhor Deus, por que em teu Filho, Jesus Cristo, vens
ao nosso encontro trazendo a Luz que vence as trevas, sendo o “Sol
nascente”. Por isso, em vosso louvor e memoria ascendemos essas velas
na firme esperança que Tu, Luz do mundo, ilumine os nossos corações
neste Natal.
Canta-se:
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra:
Inunda meu ser, permanece em nós.
ou
Deixa a luz do céu entrar. (2x)
Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.
4. Abertura
Ao iniciar o canto, cada participante traça sobre si o sinal da cruz. Alguém
canta ou reza os versos e todos repetem.
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Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos iluminar! (bis)
Vem, ó luz da vida, vem Cristo Jesus, (bis)
Vem dissipar a noite, sol que nos conduz! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
Em pé, vigilantes, juntos na oração, (bis)
Vamos ao seu encontro, com velas nas mãos! (bis)

1º DIA DA NOVENA
Deus prepara a sua chegada:
Nascimento de Nossa Senhora
RITOS INICIAIS
Conforme as orientações anteriores
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Vamos recordar algumas situações em que tivemos de escolher
alguém num concurso ou num jogo? Ou alguma situação em que você
foi escolhida, recebendo algum privilégio? Qual a sua sensação?
HINO
Canto: Uma entre todas foi a escolhida (n. 39)
SALMO | 146 (145)
Cantado
Quero cantar ao Senhor
Sempre enquanto eu viver,
Hei de provar seu amor,
Seu valor e seu poder!

Aleluia, eu vou louvar,
Ó minh´alma bendize ao Senhor,
Toda a vida eu vou tocar,
Ao meu Deus vou cantar meu louvor!
Não confiem nos poderosos,
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São de barro e não podem salvar;
Quando expiram, voltam ao chão,
Seus projetos vão logo acabar!
Feliz quem se apoia em Deus,
No Senhor põe a sua esperança;
Ele fez o céu e a terra,
Quem fez tudo mantém sua aliança.
Faz justiça aos oprimidos,
Aos famintos sacia com pão,
O Senhor liberta os cativos,

Abre os olhos e os cegos verão!
O Senhor levanta os caídos,
São os justos por ele amados;
O Senhor protege os migrantes
E sustenta os abandonados!
Aleluia, vamos cantar,
Glória ao Pai e ao Filho também,
Glória igual ao Espírito Santo.
Aleluia, pra sempre. Amém.

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Pela Palavra de Deus (n. 26)
Texto Bíblico: Romanos 8,28-30
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: Maria foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. O nascimento do
Deus que se faz carne foi longamente preparada por Deus, aos poucos ele
foi criando as condições necessárias para a Encarnação. A nossa tradição
cristã venera com imenso carinho as pessoas e os acontecimentos que
preparam o nascimento de Cristo: sua Mãe, o nascimento dela, sua
concepção e os seus pais. A celebração do nascimento do Senhor exige
olhar para estes preparativos reconhecendo que Deus quis precisar dos
homens.
L1: “O nascimento de Maria é a aurora da salvação”. Como podemos
entender esta frase?
L2: A aurora é quando a luz surge no horizonte, porém ainda não se
avista o sol, são os primeiros sinais de que ele está chegando. Maria não
é o sol, ela não possui luz própria, mas é o sinal de que a grande luz está
chegando, uma referência ao nascimento de Cristo.
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CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: Irmãos e irmãs, na espera do nosso Salvador que se dignou nascer da
Virgem Maria, peçamos:
R. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós!
L1: Palavra eterna do Pai, que escolhestes Maria como arca incorruptível
para vossa morada, livrai-nos da corrupção do pecado.
L2: Salvador do mundo, que através do nascimento de Maria destes um
sinal admirável de vossa bondade, concedei-nos, por sua intercessão, a
graça de participar generosamente de suas alegrias.
L3: Jesus de bondade, que, pregado na cruz, destes Maria por Mãe a
João, fazei que vivamos também como seus filhos.
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
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.
Vem, ó filho de Maria,
O amanhã já se anuncia
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus fiel às promessas feitas aos nossos pais e mães, que de modo
admirável preparou a chegada de seu Filho, que ele nos mantenha em
seu amor, vigilantes para o dia da vinda de Jesus Cristo nosso Salvador.
Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do
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Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado!
Conversar sobre o compromisso da novena de natal. Qual ação o
nosso grupo pode assumir como gesto concreto neste ano?
Canto: Maria do sim (n. 16)

2º DIA DA NOVENA
Maria será a mãe de Deus
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Vamos recordar algumas situações em que tivemos de escolher
alguém num concurso ou num jogo? Ou alguma situação em que você
foi escolhida, recebendo algum privilégio? Qual a sua sensação?
HINO
Canto: Maria do sonho de Deus (n. 15)
SALMO | 85
Cantado
Das alturas orvalhem os céus
E as nuvens, que chovam
a justiça,
Que a terra se abra ao amor
E germine o Deus Salvador.

Vem, de novo, restaurar-nos!
Sempre irado estarás,
Indignado contra nós?
E a vida não darás?
Salvação e alegria,
Outra vez, não nos dará?

Foste amigo, antigamente,
Desta terra que amaste,
Deste povo que escolheste;
Sua sorte melhoraste,
Perdoaste seus pecados,
Tua raiva acalmaste.

Escutemos suas palavras,
É de paz que vai falar,
Paz ao Povo, a seus fieis,
A quem dele se achegar.
Está perto a salvação
E a glória vai voltar.
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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.

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.

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus (n. 5)
Texto Bíblico: Gálatas 4,4-7
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A:Em que momento, neste texto de Gálatas, vemos a figura de Maria
aparecer?
A: O texto de Gálatas nos fala que “Deus enviou seu Filho, nascido de uma
mulher” (v. 4). Ele poderia ter vindo ao mundo de diferentes maneiras,
mas escolheu nascer de modo humano. Ele assume a natureza humana
no seio de Maria.
L1: Maria acolheu um dom, que Ela entrega à humanidade. Com o
nascimento de Jesus, Maria se torna a Mãe de Deus. Pois não há como
separar em Cristo a humanidade e a divindade. Ao nos prepararmos
para seu nascimento, vamos acolher Deus que se faz homem, por isso
ao olharmos para Maria com o menino nos braços, na Noite de Natal,
vemos aquela que se tornou a Mãe de Deus.
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: : Irmãos e irmãs, glorifiquemos Jesus Cristo, nosso Salvador, dizendo:
R.Vem, Senhor Jesus!
L1: Jesus, Filho do Altíssimo, anunciado pelo anjo Gabriel a Maria! Que
o anúncio da vinda do teu Reino, ressoe hoje no campo e na cidade, em
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nossa comunidade e no mundo inteiro.
L2: Jesus, Salvador, quando João Batista percebeu a tua chegada, pulou
de alegria no ventre de Isabel. Assim, nós aqui reunidos, possamos nos
alegrar, percebendo os sinais de tua vinda no meio de nós.
L3: Jesus, foste anunciado por Zacarias como Sol nascente; vem consolar
e animar com tua visita todas as pessoas que estão vivendo momentos
de sofrimento e de escuridão.
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
Ó libertação:
Pelo Espírito Santo consagrado
Boa nova trouxeste aos oprimidos,
Confortaste os corações sofridos,
Os cativos por ti serão livrados,
Vem libertar este povo acorrentado
E o tempo da dor seja esquecido, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Já se acende a Estrela Guia,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus da esperança e da paz nos dê a sua alegria e nos mantenha
sempre perseverantes até o dia da vinda de Jesus Cristo. Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Canto: Pelas estradas da vida (n. 27)
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3º DIA DA NOVENA
Maria sempre virgem
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Maria tornou-se mãe muito jovem, algo comum em seu tempo. Como
está a pureza de coração em nosso tempo? Existe diferença em como os
jovens vivem hoje e no seu tempo de juventude?
HINO
Canto: Imaculada Maria de Deus (n. 14)
SALMO | 23 (22)
Canto: Pelos prados e campinas (n. 29)
Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus (n. 5)
Texto bíblico: Isaías 7,10-14
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: Ao ler o texto de Isaias, estamos diante de uma profecia. Deus faz
uma promessa a seu povo. Qual é esta promessa? Quem realizará essa
profecia?
L1: Maria é a Virgem, que se torna a mãe do descendente de Davi.
Acreditamos que Maria continuará Virgem, sua Virgindade foi
permanente: antes do parto, durante o parto e depois do parto. Esta
Virgindade é a expressão de um coração consagrado ao seu Filho.
L2: Deste modo, acreditamos que Maria não teve outros filhos. Quando
as escrituras falam em “irmãos de Jesus”, está a falar de seus primos. Pois,
a língua hebraica não conheceu a expressão “primo”, o termo usado para
nominá-los era “irmão” ou “irmã”.
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
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PRECES
A: Invoquemos o Cristo Jesus, esperança e alegria de todos os tempos:
R. Vem, Senhor Jesus!
L1: Senhor, vem fortalecer as mãos cansadas e os pés vacilantes; enche
de tua esperança os corações abatidos.
L2: Faze-nos corajosos em assumir nossa vocação de profetas, anunciando
e preparando os caminhos do teu Reino.
L3: Dá-nos a graça de aguardar com alegria a tua vinda, e colaborar na
gestação de uma nova sociedade.
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
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.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem do céu Sabedoria,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus, fonte da paz, nos santifique totalmente e nos mantenha
vigilantes para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para
sempre. Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Canto: Uma entre todas foi a escolhida (n. 39)
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4º DIA DA NOVENA
Maria sem pecado e elevada aos céus
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Conseguimos imaginar como seria o mundo sem as consequências do
pecado humano? Como seria as relações se não fossemos tão egoístas?
HINO
Canto: O Senhor está pra chegar (n. 24)
SALMO | 139 (138)
Cantado
Tu me conheces quando estou
sentado,
Tu me conheces quando estou
em pé,
Vês claramente quando estou
andando,
Quando repouso, tu também me
vês.
Vais às raízes do meu
pensamento,
Tu adivinhas todo meu dizer,
Para ficar longe do teu Espírito,
O que farei? Aonde irei? Não sei.

Se eu disser às trevas que me
escondam,
E que não haja luz onde eu
passar,
Pra ti, Senhor, a noite é claro dia,
Fazes da noite, luz a irradiar.
Tu me teceste no seio materno,
E me formaste com tuas próprias
mãos.
As tuas obras são maravilhosas,
Agradecido, faço louvação.
Em teu segredo quando fui
pensado
E fui gerado em fecundo chão,
Meu ser profundo não
desconheceste,
Sempre me viste em toda a
minha ação.
A minha história em teu livro
escrita,
Ali teus olhos viram meu agir.
Meus dias foram por ti
calculados,
Bem mesmo antes e eu existir.

Para onde irei, para onde
fugirei?
Se subo ao céu ou se me
prostro no abismo,
Eu te encontro lá.
Para onde irei? Para onde
fugirei?
Se estou no alto da montanha
verdejante
Ou nos confins do mar...
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Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto:Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor...
Texto bíblico: Lucas 1,39-56
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: Prestar atenção no que Isabel fala sobre Maria! Reler atenciosamente
o Cântico que Maria disse!
A: Quando Deus criou o ser humano, ele tinha um sonho para nós. Mas
o pecado desfigurou este projeto, fazendo entrar no mundo a desordem.
Ao nascer o ser humano já carregará as marcas deste pecado, chamamos
de Pecado Original. O mesmo acontecerá com a morte, a consequência
do pecado.
L1: Com Cristo, aquele está chegando, tudo foi diferente. Ele foi capaz
de mudar este rosto desfigurado do homem, restabelecendo o projeto
original do Pai.
L2: Foi exatamente pelos méritos de Cristo, que Deus preservou Maria
da mancha do pecado. Tornando-a pura, como preparação para o
nascimento de Cristo. Por isso, a chamamos sem a mancha do pecado,
Imaculada. De igual modo no final de sua vida terrestre, Maria é elevada
em corpo e alma à glória dos céus. Ela participa de modo único da
Ressurreição de seu Filho, sendo uma antecipação da ressurreição de
todos os outros seres humanos.
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria;
e peçamos:
R. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós!
L1: Salvador do mundo, que pelos méritos da redenção preservastes a
vossa Mãe de toda a mancha de pecado, livrai-nos também de todo
pecado.
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L2: Qual mãe carinhosa, não esqueces teu povo. Lembra-te de nós que
ainda hoje esperamos.
L3: Redentor nosso, que fizestes da Imaculada Virgem Maria o tabernáculo
puríssimo da vossa presença e o sacrário do Espírito Santo, fazei de nós
templos vivos do vosso Espírito.
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
Ó Senhor, ó Adonai:
De Israel, do teu povo és o guia,
Numa 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.
Vem, ó Filho de Maria,
Do teu povo és o guia,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus da esperança, da alegria e da paz que logo vem, permaneça
em todo nós, agora e para sempre. Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Canto: Maria do sonho de Deus (n. 15)
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5º DIA DA NOVENA
Anunciação do Senhor
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Hoje recordaremos o anúncio do nascimento do Salvador. As mulheres
que são mães, como se sentiram quando descobriram que estavam
grávidas? Qual sua reação?
HINO
Canto: Senhor, vem salvar teu povo (n. 32)
SALMO | 146 (145)
Cantado
Quero cantar ao Senhor
Sempre enquanto eu viver,
Hei de provar seu amor,
Seu valor e seu poder!

Feliz que se apoia em Deus,
No Senhor põe a sua esperança;
Ele fez o céu e a terra,
Quem fez tudo mantém sua
aliança.

Aleluia, eu vou louvar,
Ó minha’alma, bendize ao Senhor,
Toda a vida eu vou tocar,
Ao meu Deus vou cantar me
louvor!

Faz justiça aos oprimidos,
Aos famintos sacia o pão,
O Senhor liberta os cativos,
Abre os olhos e os cegos verão!

Não confiem nos poderosos,
São de barro e não podem salvar;
Quando expiram, voltam ao chão,
Seus projetos vão logo acabar!

O Senhor levanta os caídos,
São os justos por ele amados;
O Senhor protege os migrantes
E sustenta os abandonados!

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Toda Bíblia é comunicação de um Deus de amor...
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Texto bíblico: Lucas 1,26-38
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: Ao celebrar esta festa, recordamos que o Verbo de Deus assume nossa
natureza humana, fazendo-se um de nós. O que chama sua atenção no
relato da Anunciação?
L1: O Deus Todo Poderoso não quis entrar à força na história, mas
dependeu do “sim” de uma mulher. Deste modo, Maria torna-se
colaboradora na história da Salvação.
L2: O sim de Maria é a imagem do sim de todo ser humano que se abre
a sua chegada. Os nossos pequenos “sim” a ação de Salvadora de Deus,
sobre tudo para sua acolhida. Ele está chegando!
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: Com Maria, mãe de Jesus, louvemos e agradeçamos ao Senhor,
rezando:
R. Nós te damos graças, nosso Deus!
L1: A tua santa Palavra se fez carne, no corpo de uma mulher. Por isso,
rezemos...
L2: Teu Filho proclamou bem aventurada toda pessoa que ouve a tua
Palavra e a põe em prática. Por isso, rezemos...
L3: Acolhes teu povo com carinho de mãe, ouvindo o seu choro,
enxugando as suas lágrimas. Por isso, cantamos...
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
Ó raiz de Jessé:
Estandarte bem alto levantado,
Em sinal para todas as nações,
Frente a ti ficam mudos os barões,
Clama o povo e só quer ser escutado,
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Vem, Senhor, libertar o escravizado,
Não demores, escuta as orações, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem dos tristes alegria,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus fiel às promessas feita aos nossos pais e mães, nos mantenha
em seu amor, vigilantes para o dia da vinda de Jesus Cristo nosso Salvador.
Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Canto: O Senhor está pra chegar (n. 24)

6º DIA DA NOVENA
Apresentação do templo
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Como você se sentiu quando recebeu uma notícia triste sobre seu
filho (enfermidade, acidente ou outros incidentes)? Você se recorda de
um em especial?
HINO
Canto: Sim, eu quero que a luz de Deus (n. 38)
SALMO | 15 (14)
Cantado
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Senhor, quem entrará no
santuário pra te louvar? (bis)
Quem sempre procede com
sinceridade,
Pratica a justiça e diz a verdade.
Quem não fala À toa do seu
camarada,
Quem não prejudica com falsas
palavras.
Quem dá o desprezo ao vil
malfeitor,
Mas honra o justo que teme ao
Senhor!

Quem jura e mantém o seu
compromisso,
Quem não volta atrás, nem com
prejuízo.
Quem não tem usura com seu
companheiro,
Nem contra o inocente aceita
dinheiro.
Quem assim procede, não
fracassará,
Pai, Filho e Divino glorificará!

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Palavra de salvação (n. 25)
Texto bíblico: Lucas 2,22-40
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: Maria e José vão ao Templo cumprir a prática ritual, completando
o ritual de purificação do menino e da mãe, segundo a lei judaica. Aí
acontece o encontro com Simeão e Ana. O que chama sua atenção neste
relato bíblico?
L1: O cântico de Simeão profetiza a ação redentora de Jesus. Porém, a
missão redentora estará associada a dor.
L2: Pela profecia Maria participará dessa dor. A mesma espada atravessa
ambos, a Mãe e o Filho. A mesma dor, o mesmo amor.
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: Irmãos, com Maria, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de
Deus que a todos quer salvar:
R. Vem, Senhor, nos salvar!

131

L1: Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a tua morada
e vem nos salvar!
L2: Ó Cristo, assumiste nossa fraqueza e nossa pobreza, faze-nos fortes
e ricos em teu amor!
L3: Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te esperamos nas
estradas desse mundo.
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
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.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem, ó Cristo, Rei-Messias,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus da paz encha nossos corações de alegria e que o seu Espírito,
Mãe de ternura, nos mantenha na esperança e no amor até a vinda de
Jesus Cristo. Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Canto: Uma entre todas foi a escolhida (n. 39)
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7º DIA DA NOVENA
A Família de Nazaré
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Existe família perfeita? Quais os maiores desafios para uma família,
hoje? Quais as virtudes necessárias para um lar não ser desfeito?
HINO
Canto: Que nenhuma família (n. 40)
SALMO | 99 (98)
Cantado
Deus, o eterno, reina nos céus
e toda a terra treme com o seu
poder;
Sobre os povos ele se eleva e a
seu nome gloria,
Grande é nosso rei.
Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo,
Terna compaixão é o nosso
Deus.
Ó Deus eterno, Rei poderoso
amas a justiça e ages em Israel;
Todo direito, tua aliança
estabeleceste:

Glória ao Deus fiel.
Seus servidores, Aarão, Moisés e
até Samuel, sempre o invocaram.
Por trás da nuvem, o próprio
Deus lhes dava sua Lei
E eles praticaram.
Ó Deus eterno, eras pro povo um
Deus paciente, cheio de perdão.
No santo monte, te revelaste
como nosso Deus,
Nossa adoração.

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Aleluia, ponho-me a ouvir (n. 2)
Texto bíblico: Lucas 2,41-52
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
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MEDITAÇÃO
A: Ele escolheu nascer de uma família. O mistério da encarnação, de seu
nascimento, se entrelaça com a realidade de uma família, escola de fé e
de amor. O que chamou sua atenção no texto que lemos?
L1: Ao olharmos para a manjedoura na noite de Natal veremos: a mãe, o
pai e o menino. Como homem, frágil e pequeno, precisou ser amado por
um coração de mãe.
L2: A Sagrada Família não deixará de ajudar, por modelo e intercessão,
as famílias cristãs na fidelidade aos deveres cotidianos, em suportar as
ânsias e as tribulações da vida, na generosa abertura às necessidades
dos outros, no feliz cumprimento do plano de Deus a seu respeito.
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: Irmãs e irmãos, cheios de alegria coloquemos diante do Senhor nossas
vidas, cantando:
R. Vem, Senhor, nos salvar!
L1: Senhor Jesus, tua mãe, grávida, foi pelos morros da Judeia, para se
encontrar com Isabel; que as mulheres, se encontrando, possam perceber
a tua presença escondida...
L2: Senhor Jesus, durante três dias tua mãe te procurou aflita entre os
romeiros que voltavam de Jerusalém; conforta hoje toda as pessoas que
procuram aflitas alguns parentes...
L3: Senhor Jesus, com tua mãe e os discípulos estavas presente no
casamento de Caná; fica também conosco hoje em nossas festas e
momentos de alegria...
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
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,
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Vem, Senhor, essa escuridão faz clara, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem raiar Sol da justiça,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A:O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós,
agora e para sempre. Amém!
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado!
Canto: Maria do sim (n. 16)

8º DIA DA NOVENA
O sonho de José
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Você ainda têm sonhos ou desejos a serem realizados em sua vida?
Pode dizer ao menos um?
HINO
Canto: O Senhor está pra chegar (n. 24)
SALMO | 88 (89)
Cantado
Teu nome, Senhor, é tão bonito;
Tu moras no céu lá nas alturas!
Até as crianças pequeninas
Já sabem que vences o inimigo

Olhando pro céu que tu fizestes
Eu vejo estrelas, vejo a lua.
Entendo que o homem vale muito
Pois tudo pra ele tu fizeste.
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Menor um pouquinho do que os anjos,
Mas cheio de glória e de valor,
De ti recebeu poder e força,
De tudo vencer e dominar.

Os bois e as ovelhas nos currais,
E o gado que pasta pelo campo,
Os peixes do mar e os passarinhos,
E tudo o que corta o ar e as águas.

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Pela Palavra de Deus (n. 26)
Texto bíblico: Mateus 1,16-24
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: Deus prometeu a Davi, que seu descente reinaria para sempre (2Sm
7,4-16). A descendência de Davi, Jesus herdará de seu pai José. Qual
detalhe do texto mais chama a atenção?
L1: José é identificado como o Justo. Ele realiza não a justiça que vem da
Lei, mas da observância da fé. Pela confiança em Deus, na realização de
sua promessa, que José acolhe Maria grávida.
L2: José ao acolher o sonho de Deus em sua vida, torna-se o “guarda”
do mistério da salvação. Ele quem protegerá Jesus. Fazendo-se um sinal
privilegiado da paternidade de Deus.
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
Irmãos e irmãs, glorifiquemos Jesus Cristo, nosso Salvador, dizendo:
R. Vem, Senhor Jesus!
L1: Jesus, Filho do Altíssimo, anunciado pelo anjo Gabriel a Maria! Que
o anúncio da vinda do teu Reino, ressoe hoje no campo e na cidade, em
nossa comunidade e no mundo inteiro.
L2: Jesus, Salvador, que tiveste José como pai; concedei que possamos
nos alegrar, percebendo os sinais de tua vinda no meio de nós.
L3: Jesus, foste acolhido por José; vem consolar e animar com tua visita
todas as pessoas que estão vivendo momentos de sofrimento e de
escuridão.
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Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
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, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Deus da nossa alegria,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?
RITOS FINAIS
A: O Deus da esperança e da paz nos dê a sua alegria e nos mantenha
sempre perseverantes até o dia da vinda de Jesus Cristo. Amém.
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado!
Canto: Senhor, vem salvar teu povo (n. 32)

9º DIA DA NOVENA
O Messias está nascendo
RITOS INICIAIS
RECORDAÇÃO DA VIDA
A: Será a pequena cidade de Belém que acolherá o Salvador, realizando
a profecia de Malaquias: “Mas tu, Belém de Éfrata, pequena entre as
aldeias de Judá, de ti tirarei aquele que há de reinar em Israel” (Mq 5,1).
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Ele não nasce na grande capital, mas na pequena Belém.
L1: Do pequeno surge o grandioso. Pequenos atos em nossa vida geram
grandes consequências? Você consegue recordar de algum?
HINO
Canto: Natal é vida que nasce (n. 19)
SALMO | 96 (95)
Cantado
Adorai o Senhor povos todos,
Cante de alegria toda a terra.
Cantai ao Senhor Deus um
canto novo,
Cantai ao Senhor Deus, ó terra
inteira!
Cantai e bendizei seu santo
nome!
Dia após dia anunciai sua
salvação.
Manifestai a sua glória entre as
nações
E entre os povos do universo,
seus prodígios!
Porque um nada são os deuses
dos pagãos.
Foi o Senhor e nosso Deus quem
fez os céus;
Diante dele vão a glória e a

majestade
E o seu templo, que beleza e
esplendor!
Adorai-o no esplendor da
santidade,
Publicai entre as nações: “Reina
o Senhor!”
Ele firmou o universo inabalável,
E os povos ele julga com justiça.
Governará o mundo todo com
justiça,
E os povos julgará com lealdade.
Glória a Deus presente em toda
a terra,
A Jesus que o Pai nos enviou,
Ao Espírito, de Deus amor
materno,
Toda graça, toda honra e louvor.

Partilhar frases do Salmo que tocaram o nosso coração.
LEITURA BÍBLICA
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés
Texto bíblico: Lucas 2,1-6
Reler o texto e apontar frases importantes. Conversar sobre o texto bíblico.
MEDITAÇÃO
A: O Salvador será acolhido na simplicidade. Ele nasce como qualquer
outro homem, na verdade, mais pobremente que a maioria. Não nascerá
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em sua casa, mas como peregrino nasce em Belém. O grandioso e
onipotente Deus se faz pequeno, assumindo a condição humana. Ele
está para chegar! O nascimento de Jesus é uma grande manifestação do
seu amor.
L1: Qual é o motivo, segundo o texto, para a viagem de Nazaré a Belém?
CÂNTICO
Cântico de Maria (n. 41)
PRECES
A: Irmãos e irmãs, iluminados em nossa fé, aguardemos a vinda do
Senhor. Por isso, supliquemos que venha o seu Reino:
R. Vem, senhor, vem libertar o teu povo!
L1: Ó Deus, que vieste salvar teu povo cativo no Egito, quando a ti
clamou, vem também a nós.
L2: Qual mãe carinhosa, não esqueces teu povo. Lembra-te de nós que
ainda hoje esperamos.
L3: Revelas teu rosto carinhoso aos humildes e pequenos. Mostra-nos
tua face e salva-nos.
Preces espontâneas.
Pai nosso...
ORAÇÃO
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?
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RITOS FINAIS
A: O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós,
agora e para sempre. Amém!
A: Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
A: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado!
Canto: Quando o dia da paz renascer (n. 31)
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CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO
OU CEIA DE NATAL EM FAMÍLIA
A Família de Nazaré
ACOLHIDA
O animador ou o dono da casa acolhe a todos. Inicia-se o encontro com o
sinal da cruz.
COMENTÁRIO INICIAL
A: Irmãos e Irmãs, com alegria acolhemos a todos! O nosso coração hoje
está em júbilo, pois concluímos nossa caminhada em preparação para
celebrarmos dignamente o Natal. Louvamos e bendizemos a Deus que
nos concedeu essa oportunidade. Por isso, com entusiasmo e fervor,
unamo-nos numa só voz, louvando aquele que é a razão de nossa fé,
Cristo Jesus.
CANTO INICIAL
Canto: Vinde cristãos, vinde à porfia (n. 37)
ORAÇÃO
T: Ó Deus, que reacendeis em nós a cada ano a jubilosa esperança
da salvação, dai-nos contemplar com toda a confiança, quando vier
como juiz, o Redentor que recebemos com alegria. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO
Canto de Aclamação
Lucas 2,6-14
ENTRADA DO MENINO JESUS
Após a proclamação do Evangelho, alguém traz a imagem do Menino Jesus
e a coloca no presépio ou em local adequado, enquanto todos cantam.
Canto: Noite feliz (n. 21)
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LOUVAÇÃO
A: Irmãos e irmãs, alegres com a vinda e a manifestação do Senhor Jesus,
cantemos com os anjos os seus louvores:
R. Glória a Deus no mais alto dos céus!
L1: Com Maria que te deu à luz e com José, seu esposo, nós te louvamos,
Senhor...
L2: Com os anjos que anunciaram o teu nascimento e cantam os seus
louvores...
L3: Com os pastores que foram depressa procurar-te em Belém, nós te
louvamos, Senhor...
L4: Com os magos do oriente que seguiram a estrela para te adorar e
com as crianças inocentes que foram martirizadas por Herodes, nós te
louvamos, Senhor...
BENÇÃO DAS CRIANÇAS
Pedir para que as crianças se aproximem do presépio para serem
abençoadas. Orienta-se que no momento em que elas estiverem chegando
próximas do presépio cante-se a seguinte canção: As crianças serão
abençoadas, porque o Senhor vai derramar o ser amor. Derrama...
A: Senhor Deus, todo poderoso, abençoai estas crianças. Que sua graça
nunca lhes falte. E que elas possam assim progredir na fé e terem uma
vida virtuosa, sendo instrumentos do Reino de Deus. Por Cristo nosso
Senhor. Amém.
BENÇÃO DOS ALIMENTOS
Caso haja refeição
A: Ó Deus de infinita bondade, abençoa a todos nós e os alimentos que
vamos repartir. Que esta confraternização aumente em nós a alegria de
vivermos sempre unidos, fraternos e solidários, sem nos esquecermos
dos irmãos necessitados. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
A: Prosseguindo nossas preces, peçamos a vinda do Reino de Deus: Pai
Nosso...
A: Irmãos e irmãos, nos saudemos uns aos outros desejando a paz e Feliz
Natal.

142

1. Agora é tempo de ser Igreja
Agora é tempo de ser Igreja,/
Caminhar juntos, participar. (2x)

Sorrir como Jesus sorria/ E ao
chegar ao fim do dia/ Eu sei que
dormiria muito mais feliz

Somos povo escolhido/ E na fronte
assinalados/ Com o nome do
Senhor/ Que caminha ao nosso
lado.

4. As colinas vão ser abaixadas
As colinas vão ser abaixadas,/ os
caminhos vão ter mais fulgor./ O
Senhor quer as vidas ornadas/ para
festa da vida e do amor.

Somos povo em missão./ Já é tempo
de partir./ É o Senhor que nos envia,/
em seu nome a servir.
Somos povo esperança./ Vamos
juntos planejar:/ Se Igreja a serviço/
e a fé Testemunhar.

Vem, Senhor!/ Vem salvar teu
povo,/ Deus Conosco, Emanuel!/
Neste pão, um mundo novo,/ quer
teu povo, Deus fiel! (bis)

2. Aleluia, ponho-me a ouvir
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
(bis)

Vão brotar em desertos mil
fontes/ que canteiros de paz vão
regar./ Também vidas sem luz de
horizontes,/ na luz viva do céu vão
brilhar.

Ponho-me a ouvir o que o Senhor
dirá./ Ele vai falar, vai falar de paz./
Pela minha voz e pelas minhas
mãos,/ Jesus Cristo vai, vai falar de
paz.

5. Buscai primeiro o reino de
Deus
Buscai primeiro o Reino de Deus/ E
a sua justiça/ E tudo mais vos será
acrescentado/ Aleluia! Aleluia!

3. Amar como Jesus amou
Um dia uma criança me parou/
Olhou-me nos meus olhos a sorrir/
Caneta e papel na sua mão/ Tarefa
escolar para cumprir/ E perguntou
no meio de um sorriso/ O que é
preciso para ser feliz?

Não só de pão o homem viverá,/
Mas de toda palavra/ Que procede
da boca de Deus/ Aleluia! Aleluia!

Amar como Jesus amou/ Sonhar
como Jesus sonhou/ Pensar como
Jesus pensou/ Viver como Jesus
viveu/ Sentir o que Jesus sentia/

6. Deixa a luz do céu entrar
Tu anseias, eu bem sei/ A salvação/
Tens desejo de banir a escuridão/
Abre, pois, de par em par/ Teu
coração/ E deixa a luz do céu entrar
Deixa a luz do céu entrar/ Deixa
a luz do céu entrar/ Abre bem as
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portas / Do teu coração /
E deixa a luz do céu entrar

a gente, também!/ Você é muito
importante (Vem) (bis)

7. Conheço um coração
Conheço um coração tão manso,
humilde e sereno/ Que louva ao Pai
por revelar seu nome aos pequenos/
Que tem o Dom de amar, que sabe
perdoar/ E deu a vida para nos
salvar!

Não é possível crer que tudo é fácil/
Há muita força que produz a morte/
Gerando a dor, tristeza e desolação./
É necessário unir o cordão!

Jesus, manda Teu Espírito/ Para
transformar
meu
coração/
Jesus, manda Teu Espírito/ Para
transformar meu coração
Às vezes no meu peito bate um
coração de pedra/ Magoado,
frio, sem vida, aqui dentro ele me
aperta/ Não quer saber de amar,
nem sabe perdoar/ Quer tudo e não
sabe partilhar
Lava, purifica e restaura-me de
novo/ Será o nosso Deus e nós
seremos o Seu povo/ Derrama sobre
nós, a água do amor/ O Espírito de
Deus nosso Senhor!
8. Deus chama a gente pra um
momento novo
Deus chama a gente/ Pra um
momento novo/ De caminhar
junto com seu povo./ É hora de
transformar/ O que não dá mais;/
Sozinho e isolado/ Ninguém é
capaz.
Por isso vem,/ Entra na roda com

A força que hoje faz brotar a vida,/
Atua em nós pela sua graça./ É deus
quem nos convida/ para trabalhar:/
O amor repartir e as forças juntar.
9. É Natal de Jesus
É Natal de Jesus/ Festa de alegria/
De esperança e luz! (2x)
Toda terra canta um hino/ De
louvor ao Salvador/ E agradece a
Deus Menino/ O seu gesto de amor.
Uma estrela diferente/ Toda
terra iluminou/ Foi Jesus que
humanamente/ A nós todos se
igualou
Quantos anos já passaram / Desde
que Jesus nasceu;/ Da mensagem
que Ele trouxe / Muito pouco se
aprendeu
10. Eis-me aqui Senhor
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui,
Senhor!/ Pra fazer Tua Vontade, pra
viver do Teu Amor/ Pra fazer Tua
Vontade, pra viver do Teu amor/
Eis-me aqui, Senhor!
O Senhor é o Pastor que me
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conduz/ Por caminhos nunca
vistos me enviou/ Sou chamado a
ser fermento, sal e luz/ E por isso
respondi: aqui estou!
Ele pôs em minha boca uma canção/
Me ungiu como profeta e trovador/
Da história e da vida do meu povo/
E por isso respondi: aqui estou!
Ponho a minha confiança no
Senhor/ Da esperança sou chamado
a ser sinal/ Seu ouvido se inclinou
ao meu clamor/ E por isso respondi:
aqui estou!
11. Eu vim para escutar
Eu vim para escutar/ Tua palavra,
tua palavra/ Tua palavra de amor
Eu gosto de escutar/ Tua palavra,
tua palavra/ Tua palavra de amor
Eu quero entender melhor/ Tua
palavra, tua palavra/ Tua palavra
de amor
O mundo ainda vai viver/ Tua
palavra, tua palavra/ Tua palavra
de amor

/ Onde está o teu irmão, eu estou
presente nele.
Eu passei fazendo o bem, eu curei
todos os males./ Hoje és minha
presença junto a todo sofredor./
Onde sofre o teu irmão, eu estou
sofrendo nele.
13. Ide por todo o universo meu
reino anunciar
Ide por todo o universo meu Reino
anunciar./ Dizei a todos os povos
que eu vim prá salvar/ Quero que
todos conheçam a luz da verdade,/
possam trilhar os caminhos da
felicidade.
Ide anunciar minha paz, ide sem
olhar para trás. Estarei convosco e
serei vossa luz na missão! (Bis)
Vós sois os meus mensageiros e
meus missionários./ Ide salvar o
meu povo de tantos calvários./
Minha verdade liberta e a vida
promove,/ meu Evangelho ilumina
e as trevas remove.

12. Eu vim para que todos
tenham vida
Eu vim para que todos tenham vida,
que todos tenham vida plenamente.

Eu anunciarei o meu Reino na cruz
e no templo,/ dei minha vida por
todos, deixei meu exemplo./ Quem
por amor der a vida, será meu
amigo/ e na riqueza do Pai terá
parte comigo!

Reconstrói a tua vida em comunhão
com teu Senhor,/ reconstrói a tua
vida em comunhão com teu irmão.

14. Imaculada Maria de Deus
Imaculada Maria de Deus,/ Coração
pobre acolhendo Jesus./ Imaculada
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Maria do povo,/ Mãe dos aflitos que
estão junto à cruz.
Um coração que era “sim” para a
vida,/ Um coração que era “sim”
para o irmão./ Um coração que era
“sim” para Deus:/ Reino de Deus
renovando este chão.
Olhos abertos pra sede do povo,/
Passo bem firme que o medo
desterra./ Mãos estendidas que os
tronos renegam,/ Reino de Deus
que renova esta terra!
Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade:/
Que os nossos passos se tornem
memória/ Do amor fiel que Maria
gerou:/ Reino de Deus atuando na
história.
15. Maria do sonho de Deus
Maria do sonho de Deus,/ Do sonho
mais lindo que é seu./ Do sonho do
povo um clamor/ que venha Jesus
Salvador.
Sonho
lindo,
encantador./
esperança, amor e fé;/ sonha Deus
libertador/ com Jesus de Nazaré!

Um dia Maria deu seu “Sim”,/
Mudou-se a face da terra./ Porque
pelo “Sim” nasceu o Senhor./ E veio
morar entre nós o amor.
Um dia eu também dei o meu
“Sim”,/ Um “Sim” que mudou minha
vida./ Porque dar um “Sim” é igual
a morrer,/ A fim de que Deus possa
em nós viver.
Ensina-me ser fiel como tu,/
Vivendo meu “Sim” cada dia. Que
eu possa ser no mundo um sinal/
Da tua humildade, Maria.
17. Me chamaste para caminhar
1. Me chamaste para caminhar na
vida contigo/ Decidi para sempre
seguir-te, não voltar atrás/ Me
puseste um brasa no peito e uma
flecha na alma/ É difícil agora viver
sem lembrar-me de ti
Te amarei Senhor, te amarei Senhor/
Eu só encontro a paz e a alegria
bem perto de ti (bis)

A graça do Pai em Maria,/ um anjo
de Deus anuncia./ Ao mundo revela
Jesus,/ o Espírito Santo a conduz.

Eu pensei muitas vezes calar e não
dar nem resposta/ Eu pensei na
fuga esconder-me, ir longe de ti/
Mas tua força venceu e ao final e eu
fiquei seduzido/ É difícil agora viver
sem saudades de ti

16. Maria do sim
Maria do sim,/ Ensina-me a viver
meu “Sim”./ Ó roga por mim,/ Que
eu seja fiel até o fim.

Ó Jesus não me deixe jamais
caminhar solitário/ Pois conheces a
minha fraqueza e o meu coração/
Vem ensina-me a viver a vida na
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18. Muitos grãos de trigo
1. Muitos grãos de trigo se tornaram
pão/ Hoje são teu Corpo, ceia e
comunhão/ Muitos grãos de trigo
se tornaram pão.

20. Profeta do amor
No coração de Deus, encontrei a
fonte do amor/ Que me amou até
o fim/ E entregou-se a sim mesmo
por mim/ No coração ferido,
traspassado pela dor/ Contemplei
a fonte da vida/ Que eu proclamo
com novo ardor

Toma, Senhor, nossa vida em ação,
para mudá-la em fruto e missão!

Profeta, profeta do amor/ Pão da
vida, és o meu bom pastor

Muitos cachos de uva se tornaram
vinho/ Hoje são teu Sangue, força
no caminho/ Muitos cachos de uva
se tornaram vinho.

No coração do mundo, percebi a
ingratidão/ Desta gente que não vê/
Nosso Deus também tem coração/
No rosto oprimido, do meu povo
em aflição/ Contemplai a face de
Cristo/ Que suplica por libertação

tua presença/ No amor dos irmãos
na alegria, na paz, na união

19. Natal é vida que nasce
Natal é vida que nasce./ Natal é
Cristo que vem/ Nós somos o seu
presépio e a nossa casa é Belém.
Deus se tornou nossa grande
esperança./ E como criança no
mundo nasceu./ Por isto vamos
abrir nossa porta,/ A Cristo o que
importa é conosco viver.
Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao
céu nos acena com gesto de amor./
Veio a todos salvar igualmente./
Queria somente ser nosso Pastor.
Deus infinito aos homens se
iguala./ E a todos só fala palavras
de paz./ Quer ser o nosso irmão
mais fraterno./ Do seu Reino eterno
herdeiros nos faz.

21. Noite feliz
Noite feliz! Noite feliz!/ Oh, Senhor,
Deus do amor/ Pobrezinho nasceu
em Belém/ Eis na Lapa Jesus nosso
bem/ Dorme em paz, oh, Jesus/
Dorme em paz, oh, Jesus
Noite feliz! Noite feliz!/ Oh, Jesus,
Deus da luz
Quão afável é Teu coração/ Que
quiseste nascer nosso irmão/ E a nós
todos salvar/ E a nós todos salvar
Noite feliz! Noite feliz!/ Eis que no ar
vem cantar/ Aos pastores os Anjos
do Céu/ Anunciando a chegada de
Deus/ De Jesus Salvador/ De Jesus
Salvador
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22. Nossa Senhora implora
Nossa Senhora implora por nós
junto ao filho seu./ Nossa Senhora
pede uma benção que vem de
Deus/ Nossa Senhora é mãe, em
Belém e também lá na cruz./ Chora,
mais crê na vida que vê, a Mãe do
Senhor Jesus.
Ave Maria, Nossa Senhora/ Roga
noite e dia pelo teu povo que chora,/
Roga noite e dia pelo teu povo que
chora. (2x)
23. O nosso Deus com amor sem
medida
O nosso Deus, com amor sem
medida,/ chamou-nos à vida, nos
deu muitos dons./ Nossa resposta
ao amor será feita/ se a nossa
colheita mostrar frutos bons.
Mas é preciso que o fruto se parta/
e se reparta na mesa do amor. (Bis)
Participar é criar comunhão,/
fermento no pão, saber repartir./
Comprometer-se com a vida do
irmão,/ viver a missão de se dar e
servir.
Os grãos de trigo em farinha se
tornam,/ depois se transformam
em vida no pão./ Assim, também,
quando participamos,/ unidos,
criamos maior comunhão.
24. O Senhor está pra chegar
O Senhor está pra chegar,/ Já se

cumpre a profecia;/ O seu reino
então será/ Liberdade e alegria./
E as nações, enfim, recebem,/
Salvação a cada dia.
Das alturas orvalhem os céus,/ E das
nuvens, que chova a justiça,/ Que a
terra se abra ao amor/ E germine o
deus salvador! (bis)
Vem de novo restaurar-nos./ De
que lado estará?/ Indignado contra
nós?/ E a vida, não darás?/ Salvação
e alegria,/ Outra vez não nos trará?
Escutemos sua palavra:/ É de paz
que vai falar./ Paz ao povo e aos
seus fiéis,/ A quem dele se achegar./
Está perto a salvação/ E a alegria
vai voltar.
25. Palavra de salvação
Palavra de salvação somente o céu
tem pra dar/ Por isso meu coração
se abre para escutar
Por mais difícil que seja seguir/ Tua
palavra queremos ouvir/ Por mais
difícil de se praticar/ Tua palavra
queremos guardar
26. Pela Palavra de Deus
Pela palavra de Deus, saberemos
por onde andar./ Ela é luz e verdade,
precisamos acreditar.
Cristo me chama, Ele é Pastor./ Sabe
meu nome: Fala Senhor.

149

Sei que a resposta vem do meu ser:/
Quero seguir-te para viver.
27. Pelas estradas da vida
Pelas estradas da vida, nunca
sozinho estás/ Contigo pelo
caminho, Santa Maria vai
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem/ Ó vem conosco,
vem caminhar, Santa Maria vem
Se pelo mundo os homens, sem
conhecer-se vão/ Não negues nunca
a tua mão a quem te encontrar
Mesmo que digam os homens, tu
nada podes mudar/ Luta por um
mundo novo de unidade e paz
Se parecer tua vida inútil caminhar/
Lembra que abres caminho, outros
te seguirão
28. Pelo batismo recebi uma
missão
Pelo batismo recebi uma missão:/
vou trabalhar pelo reino do Senhor./
Vou anunciar o Evangelho para os
povos./ Vou ser, profeta, sacerdote,
rei, pastor./ Vou anunciar a Boa
nova de Jesus./ Como profeta recebi
esta missão./ Onde eu for, serei
fermento, sal e luz/ levando a todos
a mensagem de cristão.
O Evangelho não pode ficar
parado./ Vou anunciá-lo, esta é
a minha obrigação./ A messe é

grande e precisa de operários./ Vou
cooperar na evangelização./ Sou
mensageiro, enviado do Senhor,/
onde houver trevas eu irei levar a
luz./ Também direi a todos que Deus
é Pai,/ anunciando a mensagem de
Jesus.
29. Pelos prados e campinas
Pelos prados e campinas verdejantes
eu vou/ É o Senhor que me leva a
descansar/ Junto às fontes de águas
puras repousantes eu vou/ Minhas
forças o Senhor vai animar.
Tu és, Senhor, o meu pastor/ Por isso
nada em minha vida faltará (bis)
Nos caminhos mais seguros junto
d’Ele eu vou/ E pra sempre o Seu
nome eu honrarei/ Se eu encontro
mil abismos nos caminhos eu vou/
Segurança sempre tenho em suas
mãos.
Ao banquete em sua casa muito
alegre eu vou/ Um lugar em Sua
mesa me preparou/ Ele unge
minha fronte e me faz ser feliz/ E
transborda a minha taça em Seu
amor.
Com
alegria
e
esperança
caminhando eu vou/ Minha vida
está sempre em suas mãos/ E na
casa do Senhor eu irei habitar/ E
este canto para sempre irei cantar.
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30. Por causa de um certo reino
Por causa de um certo reino,
estradas eu caminhei/ Buscando,
sem ter sossego, o reino que eu
vislumbrei/ Brilhava a Estrela Dalva
e eu quase sem dormir,/ buscando
este certo reino e a lembrança dele
a me perseguir!
Por causa daquele reino, mil
vezes eu me enganei!/ Tomando o
caminho errado, errando quando
acertei!/ Chegava ao cair da tarde,
e eu quase sem dormir,/ buscando
este certo reino e a lembrança dele
a me perseguir!
Um filho de carpinteiro que veio de
Nazaré,/ mostrou-se tão verdadeiro,
pôs vida na minha fé/ Falava de um
novo reino, de flores e de pardais,/
de gente arrastando a rede, que eu
tive sede da sua paz!
O filho de carpinteiro falava de um
mundo irmão;/ De um Pai que era
companheiro de amor e libertação/
Lançou-me um olhar profundo,
gelando o meu coração/ Depois me
falou do mundo, e me deu o selo da
vocação!
31. Quando o dia da paz renascer
Quando o dia da paz renascer/
Quando o sol da esperança brilhar/
Eu vou cantar
Quando o povo nas ruas sorrir/ E a
roseira de novo florir/ Eu vou cantar

Quando as cercas caírem no chão/
Quando as mesas se encherem de
pão/ Eu vou cantar
Quando os muros que cercam
os jardins/ Destruídos então os
jasmins/ Vão perfumar
Vai ser tão bonito se ouvir a canção/
Cantada, de novo/ No olhar do
homem a certeza do irmão/
Reinado, do povo
32. Senhor, vem salvar teu povo
Senhor, vem salvar teu povo/ das
trevas da escravidão!/ Só Tu és nossa
esperança,/ és nossa libertação.
Vem, Senhor,/ vem nos salvar!
Com teu povo vem caminhar! (Bis)
Contigo o deserto é fértil,/ a terra se
abre em flor,/ da rocha brota a água
viva,/ Da treva nasce o esplendor.
Tu marchas à nossa frente,/ és força,
caminho e luz./ Vem logo salvar o
teu povo,/ não tardes, Senhor Jesus!
33. Santa Mãe Maria
Santa Mãe Maria, nessa travessia/
Cubra-nos teu manto cor de anil/
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida/
Santa padroeira do Brasil
Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)
Com amor divino guarda os
peregrinos/ Nesta caminhada para
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o além/ Dá-lhes companhia, pois
também um dia/ Foste peregrina
em Belém
Mulher peregrina, força feminina/ A
mais importante que existiu/ Com
justiça queres que nossas mulheres/
Sejam construtoras do Brasil
Com seus passos lentos enfrentando
os ventos/ Quando sopram noutra
direção/ Toda a mãe Igreja pede
que tu sejas/ Companheira de
libertação
34. Tu és a razão da jornada
Um dia escutei teu chamado,/
divino recado batendo no coração/
Deixei deste mundo as promessas/
e fui bem depressa no rumo da Tua
mão !

35. Vai falar no Evangelho
Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo,
aleluia!/ Sua palavra é alimento
que dá vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor, toda graça e
louvor (2x)
A mensagem da alegria ouviremos,
aleluia!/ De Deus as maravilhas
cantaremos, aleluia!
36. Vem Espírito Santo vem, vem
iluminar
Vem, Espírito Santo, vem. Vem
iluminar.
Nossos caminhos vem iluminar!
Nossas ideias vem iluminar!/
Nossas angústias vem iluminar! As
incertezas vem iluminar!

Tu és a razão da jornada,/ Tu és
minha estrada, meu guia, meu fim/
No grito que vem do teu povo,/ te
escuto de novo, chamando por mim

Toda a Igreja vem iluminar! A nossa
vida vem iluminar!/ Nossas famílias
vem iluminar! Toda a terra vem
iluminar!

Os anos passaram ligeiro,/ me fiz
um obreiro do reino de paz e amor/
Nos mares do mundo navego,/ e
às redes me entrego, tornei-me teu
pescador

37. Vinde cristãos, vinde à porfia
Vinde cristãos, vinde à porfia/ Hinos
cantemos de louvor/ Hinos de Paz
e de alegria,/ Hinos de anjos do
Senhor

Embora tão fraco e pequeno/
caminho sereno com a força que
vem de ti/ E a cada momento que
passa,/ revivo esta graça de ser teu
sinal aqui

Glória, a Deus nas alturas (2x)
Vinde juntar-vos aos pastores/
Vinde com eles a Belém/ Vinde
correndo pressurosos,/ o Salvador
que enfim nos vem
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Foi nesta noite Venturosa/ do
nascimento do Senhor/ Que anjos
de voz harmoniosa/ deram a Deus
o seu louvor
38. Sim, eu quero, que a luz de
Deus
Sim, eu quero que a luz de Deus que
um dia em mim brilhou/ Jamais se
esconda e não se apague em mim
o seu fulgor/ Sim, eu quero que o
meu Amor ajude o meu irmão/ A
caminhar guiado por tua mão. Em
tua lei, em tua luz, Senhor!
Esta terra, os astros. O sertão em
paz/ Esta flor e o pássaro feliz que
vês, não sentirão/ Não poderão
jamais viver esta vida singular que
Deus nos dá
Em minh’alma cheia do amor de
Deus/ Palpitando a mesma vida
divinal/ Há um resplendor secreto
do infinito Ser/ Há um profundo
germinar de eternidade
Quando eu sou um sol a transmitir
a luz/ E meu ser é templo onde/
Habita Deus, todo céu está presente
dentro de mim/ Envolvendo-me na
vida e no calor
Esta vida nova, comunhão com
Deus/ No batismo, aquele dia eu
recebi/ Vai aumentando sempre
e vai me transformando/ Até que
Cristo seja todo o meu viver

39. Uma entre todas foi a
escolhida
Uma entre todas foi a escolhida/
Foste tu Maria serva preferida/
Mãe do meu Senhor/ Mãe do meu
Salvador
Maria cheia de graça e consolo/
Venha caminhar com teu povo/
Nossa Mãe sempre serás
Roga pelos pecadores desta terra./
Roga pelo povo que em seu Deus
espera/ Mãe do meu Senhor/ Mãe
do meu Salvador
40. Que nenhuma família
Que nenhuma família comece em
qualquer de repente/ Que nenhuma
família termine por falta de amor/
Que o casal seja um para o outro
de corpo e de mente/ E que nada no
mundo separe um casal sonhador!
Que nenhuma família se abrigue
debaixo da ponte/ Que ninguém
interfira no lar e na vida dos dois/
Que ninguém os obrigue a viver
sem nenhum horizonte/ Que eles
vivam do ontem, do hoje em função
de um depois
Que a família comece e termine
sabendo onde vai/ E que o homem
carregue nos ombros a graça de um
pai/ Que a mulher seja um céu de
ternura, aconchego e calor/ E que
os filhos conheçam a força que
brota do amor!
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Abençoa, Senhor, as famílias!
Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também
Que marido e mulher tenham força
de amar sem medida/ Que ninguém
vá dormir sem pedir ou sem dar seu
perdão/ Que as crianças aprendam
no colo, o sentido da vida/ Que a
família celebre a partilha do abraço
e do pão!
Que marido e mulher não se traiam,
nem traiam seus filhos/ Que o ciúme
não mate a certeza do amor entre
os dois/ Que no seu firmamento a
estrela que tem maior brilho/ Seja
a firme esperança de um céu aqui
mesmo e depois
Que a família comece e termine
sabendo onde vai/ E que o homem
carregue nos ombros a graça de um
pai/ Que a mulher seja um céu de
ternura, aconchego e calor/ E que
os filhos conheçam a força que
brota do amor!

Ele voltou seu olhar/ Para a
pequenez de sua servidora/ E todas
as gerações/ Me proclamarão feliz
e ditosa!
Ele, que é todo poder/ Me fez
grandes coisas, santo e seu nome!/
Sua bondade se estende/ De pais
para filhos sobre os que o temem!
Ele agiu com braço forte/ E os cheios
de orgulho ele dispersou/ Botou
abaixo os potentes/ Humildes,
pequenos, ele elevou!
Ele enricou os famintos/ E os ricos,
sem nada, embora mandou!/ Ele a
seu povo acudiu/ De sua promessa
aos pais se lembrou!
Ele aliou-se a Abraão/ E a seus
descendentes, sem fim também!/
Glória ao Pai por seu Filho/ No
Espírito Santo, para sempre. Amém!

Abençoa, Senhor, as famílias!
Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também!
41. Cântico de Maria
A minh’alma engrandece o Senhor
Meu coração muito se alegrou
Em Deus meu salvador
Em Deus meu alvador!
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