APRESENTAÇÃO
Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus,
Chegamos até vocês com nossa querida Novena de Natal. É um
tempo especial de evangelização, que prepara nossos corações e de
nossas famílias, para celebrar bem a dupla vinda do Salvador, isto é a
Parusia – volta definitiva do Filho de Deus (até 16/12) e a sua Encarnação
– entrou na carne humana através do ventre de uma mulher (17/12 em
diante).
O Tempo do Advento que estamos iniciando abre também as
portas de um Novo Ano Litúrgico na Igreja e irá nos ajudar a mergulhar
no Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.
Esse Mistério continua acontecendo em nossas vidas e de nossas
comunidades. Afinal, a Páscoa de Cristo continua acontecendo na
Páscoa do Povo e a Páscoa do Povo continua sendo associada à Páscoa
de Cristo.
Desejamos, sinceramente, que cada uma das nossas comunidades
que trabalham e lutam por um tempo de paz duradouro encontre neste
período ânimo, coragem para recarregar as baterias da fé, da esperança
e da solidariedade.
Assim, a exemplo daquela Luz verdadeira que brilhou para os
pobres e resplandeceu para o mundo todo, cada comunidade possa
continuar sendo uma pequenina luz entre os povos.
Bom trabalho a todos os grupos!
Um Santo e Abençoado Natal para todos e todas,
Abraços,
Maria de Fátima Castelan
pela Equipe de Redação do CEBI-ES

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS
• Não esquecer que este é um tempo de evangelização muito importante
para as famílias e para a Igreja.
• É importante ir ao encontro daquelas famílias que estão afastadas da
comunidade ou que estão precisando de uma visita da comunidade.
• Marcar com antecedência a casa das famílias que serão visitadas pelo
grupo.
• Cada dia fazer a apresentação, de forma bem carinhosa, das pessoas
que estão participando pela primeira vez.
• Preparar uma bandeira Branca, expressão da paz, que irá acompanhar
todos os dias da novena.
• Preparar também bandeirinhas para os participantes.
• A novena é apenas um roteiro que pode e deve ser enriquecido com
a criatividade e a realidade da comunidade.
• Deixar os símbolos natalinos para a Festa do Natal, agora ainda é
tempo de Advento-espera.
• A montagem do presépio na Igreja já está acontecendo aos poucos
em cada celebração da comunidade.
• Não gastar muito tempo com avisos durante a novena. Lembrar
só aquilo que for essencial: a próxima casa, um gesto concreto, a
celebração de encerramento, etc.
• Começar a pensar desde o inicio como será a Celebração de
Encerramento, de preferência envolvendo os diversos grupos de
Novena de Natal.
• A maioria dos cantos está no livro “Cantai ao Senhor” da Arquidiocese
e estão indicados os cd’s no final deste livro. Aqueles que a comunidade
não conseguir cantar poderão ser substituídos por outro na mesma
linha.
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ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

“Ó Deus de bondade!
Olha 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 a nossa vida,
o mistério de Sua encarnação
em nossa humanidade.
Por Cristo nosso Senhor. Amém.”

PAI NOSSO ECUMÊNICO

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 FINAL PARA TODOS OS DIAS

“Senhor Jesus Cristo,
que vos fizestes pobre para nos enriquecer,
concedei-nos que, a Vosso exemplo,
possamos contribuir na nossa pobreza
para que as riquezas do Vosso Evangelho
possam chegar a todas as pessoas.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém”.
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1º Encontro

TEMA: “Eis que a jovem concebeu e dará à luz um
filho” (Is 7,14)
PREPARANDO O AMBIENTE
- Preparar um ambiente alegre com flores, vela e uma toalha ou outro
tecido com tom rosado.
- Deixar um lugar de destaque para a Bíblia e a bandeira da paz (que
entrarão no decorrer do encontro);
- Preparar várias bandeirinhas escrito a palavra “paz” para os
participantes da novena;
-Escrever em um cartaz o tema geral da Novena: “A TERNURA DE
DEUS NOS DARÁ A JUSTIÇA E A PAZ.”
- Combinar um gesto concreto de solidariedade hoje para ir realizando
até a Celebração Final.?

ACOLHIDA
Uma pessoa do grupo prepara um momento de acolhida proporcionando
o encontro, o olhar, o abraço entre as pessoas presentes; pedir que
cada pessoa fale o nome; cantar um refrão alegre (escolher).

CANTO: Óh vem, Senhor, não tardes mais (106)
INTRODUÇÃO:
Animador/a: Que alegria nosso encontro de irmãos e irmãs! Na certeza

de que Deus se faz presente em todos os momentos de nossa vida,
digamos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Animador/a: Estamos iniciando nossa caminhada em preparação para

o Natal. É o tempo do Advento. Tempo de renovar a nossa esperança
na permanente vinda do Salvador. Nesse tempo, somos convidados e
convidadas, a proclamar profeticamente que o Libertador está chegando
multiplicando os sinais e gestos em favor da vida.
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TODOS: Ó vem, Senhor, não tardes mais

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA
Animador/a: “Urgente se faz afagar a vida, ferida como está!” Esse é

um verso que nos faz refletir sobre o que precisa ser mudado para que
o Reinado de Deus se concretize. Vamos trazer, então, para o nosso
meio as situações que desejamos ver transformadas:
(Deixar um tempo para que as pessoas partilhem e após duas ou três falas,
cantar o refrão: Ó vem, Senhor, não tardes mais)

ENTRADA DA PALAVRA
Animador/a: A Palavra de Deus ilumina nossa caminhada, alimenta

nossa esperança e nos encoraja para enfrentar as lutas do dia-a-dia.
Na certeza da ação de Deus em nosso meio vamos acolher a Bíblia,
cantando.
(Durante o canto entrar pessoas levando a Bíblia e a Bandeira da Paz)
CANTO: É a Palavra como a semente na terra (nº 238)

SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O Profeta Isaías atuou no século oitavo antes da era comum

(AEC) no  Reino de Judá. Era um tempo de muita opressão por parte
dos governantes do próprio país e também opressão vinda de fora, do
império assírio. O que esperar diante de tal situação? De onde viria a
libertação?
CANTO: Envia Tua Palavra (nº 408)
TEXTO BÍBLICO: Is 7, 10–14

PARTILHANDO A PALAVRA DE ESPERANÇA
Animador/a: Vamos refletir sobre essa Palavra do Profeta Isaías:
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1. Qual era a esperança do povo de Judá, no tempo de Isaías?  
2. Qual é o sinal que o povo de Judá terá para animar a sua
esperança?

CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Vamos rezar trazendo presentes as situações que

lembramos no início deste encontro. Temos a certeza de que Deus
quer a Vida para todos. Enquanto ouimos o poema “Urgência”, de Zé
Vicente, vamos renovndo nosso compromisso com a vida.

Leitor/a 1: Ha milhões em agonia

sem qualquer consolo, sem qualquer alento.
Urgente se faz afagar a vida
Ferida como está!

Leitor/a 2: Cantar alguma canção

Cantiga simples
De consolar e refazer
De revelar e reacender
A chama que no peito do povo
Tem sede de gás.

Leitor/a 1: Cantar pro vento levar
Pra noite guardar
Pra ninar o sono
E despertar o sonho.
Urgente se faz
Afagar a vida
Ferida como está!

Leitor/a 2: Convocar os poetas

Do pão e das cores
Da palavra nova
E das canções de rebeldia
Todos ... Em assembleia permanente!
Até destrancar a porta
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E deixar escancarada a saída
Que numa noite qualquer
Nos fecharam.

Leitor/a 1: Urgente se faz

Afagar a vida
ferida como está!
Chamar quem se escondeu
Lembrar quem se esqueceu
E até dar uma chance a mais a quem negou.
Só os traidores se negam a ver
A síntese acontecer,
a vida reviver
Urgente se faz! ...

GESTO DE SOLIDARIEDADE
Propor aos participantes da novena que levem a bandeira da paz para
casa e se comprometam a trabalhar pela paz. A bandeira acompanhará
todos os dias da novena até o encerramento com a Caminhada pela
Paz.

PAI NOSSO
ORAÇÃO FINAL (para todos os dias)
LEMBRETES
-

Confirmar a casa onde acontecerá o 2º dia da novena;
Lembrar a todos o compromisso de trazer cada dia a bandeira da
paz.
Combinar com outros Grupos de Novena uma Celebração de
Encerramento e uma Caminhada em favor da Paz.

BENÇÃO FINAL
Animador/a: Voltemos às nossas casas com a bênção de Deus: PAI,
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FILHO E ESPÍRITO SANTO. AMÉM.
CANTO: Quando o dia da paz renascer (nº 1205)
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
Para compeender um pouco melhor o texto bíblico deste 1º
dia da Novena de Natal, precisamos situar o tempo e o lugar onde
profetizou Isaías.
Isaías viveu no Reino de Judá entre os anos 740 e 701 AEC (Antes
da Era Comum). Os reis de Judá eram considerados descendentes de
Davi, da dinastia divídica. Por esse motivo havia uma grande esperança  
de que governassem de acordo com a vontade de Deus.
Mas, durante toda a história do reino de Judá, o povo sofreu
com exploração, violência, alianças feitas com reis estrangeiros e toda
forma de opressão. Em meio a tudo isso algumas vozes se levantaram
para denunciar as injustiças e dar esperança para o povo. Uma dessas
vozes foi a do Profeta Isaías (Is 1-39).
Para esse profeta a dinastia de Davi deveria ser repensada. Não
bastava colocar um descendente de Davi no trono. Era preciso mudar
a forma de governar. Isaías não conseguia ver melhorias para o povo
com o rei que ocupava o trono. Ele vai profetizar que a salvação estaria
na fragilidade da criança, do broto, de onde poderia surgir a vida.
O profeta Isaías não falava sobre Jesus. Ele anunciava para o povo
do seu tempo que ainda havia esperança e apresentava uma criança
como sinal: “Eis que a jovem concebeu e dará à luz …” (Is 7, 14).
As Comunidades seguidoras de Jesus, vivendo 7 séculos depois
da atuação profética de Isaías, atualizam essa palavra vendo em Jesus
a realização das profecias. E a Igreja convida todos os cristãos e cristãs
a viverem esse tempo de expectativa, de espera ativa, como memória
de todas as pessoas que esperaram Jesus e viram nele o Salvador.
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2º Encontro

“O teu Deus está no meio de ti!” (Sf 3,17)
PREPARANDO O AMBIENTE
(vela, Bíblia, frases de esperança, bandeira da paz)

ACOLHIDA
Uma pessoa da casa ou da equipe acolhe carinhosamente todas as
pessoas que vieram participar. Apresentar quem está participando pela
primeira vez e entregar uma bandeirinha.
CANTO INICIAL: Lá vem, lá vem….

INTRODUÇÃO:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Animador/a 1: Estamos no 2º encontro da Novena em preparação
ao Natal. Queremos reafirmar nossa esperança que o Senhor voltará
de forma gloriosa em sua segunda vinda e ao mesmo tempo manifestar
nossa certeza de que Ele já está no meio de nós.

TODOS: Presente tu estás desde o princípio, para salvar o
teu povo.
ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS

TRAZENDO PRESENTE A VIDA:
Animador/a 1: Convivemos com a violência e sonhamos com a paz.

Também encontramos pessoas que acreditam numa falsa segurança
ou na segurança com as próprias mãos. De que maneira essa realidade
afeta a nossa comunidade? Como temos reagido a essas situações de
violência? (Tempo para conversar)
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SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
O profeta Sofonias viveu e exerceu a sua atividade num momento em
que seu país – Judá – era disputado por grandes potências internacionais.
Havia muitas incertezas e o povo buscava segurança nas “divindades
estrangeiras”, no dinheiro, nas armas ou mesmo no poder. Mas, onde
encontrar então a esperança? Ouçamos.
TEXTO BÍBLICO Sf 3,14-18a

PARTILHANDO A PALAVRA DE ESPERANÇA
1. Quais são os sinais da ação e fidelidade de Deus que aparece no
texto bíblico?
2. Como este texto nos motiva a ter mais esperança?

CELEBRANDO A VIDA
Animador/a 1: A história, segundo o profeta Sofonias reinicia a partir

do povo sofrido o povo pobre, agora, porém, com uma nova liderança,
que é o próprio Deus que se torna líder desse povo.

Leitor/a 1: Vamos lembrar nomes de pessoas, que doaram e continuam

doando a sua vida em defesa da vida, da natureza, da paz e em defesa
dos menos favorecidos. (tempo para citar)

Leitor/a 2: Na alegria de participar dessa festa da construção de uma

nova sociedade, vamos elevar a Deus o nosso louvor com o salmo
126(125).

TODOS: POR NÓS FEZ MARAVILHAS, LOUVEMOS O
SENHOR! (cantar)

1 Aquela vez que o Senhor fez voltar os exilados de Sião, parecíamos
sonhar:
2 nossa boca se encheu de riso e nossa língua, de canções. Até entre
os povos se comentava: “O Senhor fez grandes coisas por eles!”.

TODOS: POR....
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3 Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres.
4 Ah! Senhor, mude também agora nosso cativeiro como os córregos
do deserto, despertados pela chuva repentina!

TODOS: POR...

5 Pois quem semeia com lágrimas, colhe com gritos de alegria.
6 Quem vai, vai chorando, a semear sua semente. Ao voltar, voltará
cantando, a carregar o seu trigo.

TODOS: POR....
PAI NOSSO

CANTO: Virá o dia em que todos (1000)

ORAÇÃO FINAL
LEMBRETES
-

Lembrar a todos o compromisso de trazer cada dia a bandeira da
paz.
Não esquecer de falar sobre a celebração dos 20 anos de martírio
de Pe. Gabriel dia 23/12/2009

BENÇÃO FINAL
O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós,
agora e para sempre. Amém!
CANTO - Deus nos abençoe (604)

TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O profeta Sofonias era negro, filho do etíope Cusi. Integrou a
parte dos marginalizados da sociedade da época. Sofonias atuou
entre 630-622 AEC. Era um profundo conhecedor da realidade de
Jerusalém antes da reforma, encabeçada pelo rei Josias (cap. 1). A
sua mensagem faz uma proposta muito clara: optar entre dois gritos:
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1) O pavor diante da vinda de DEUS, o Dia de DEUS (Sf 1,10-11).
Aguardava-se o Dia de DEUS (juízo) como manifestação de seu
poder. Naquela época o poder de DEUS era concebido como
causador de grandes destruições. 2) O grito de alegria (Sf 3,14). O
eixo central da mensagem de Sofonias encontramos em 2,1-3: a) O
desafio à conversão. b) O  coração da mensagem de Sofonias é a
busca de DEUS, a opção pela prática da justiça. A busca da pobreza
é optar por pisar nos rastos do DEUS da libertação.
O profeta Sofonias viveu numa sociedade em que a economia
era centralizada em Jerusalém. O sistema tributário passou a ser,
acentuadamente, comercial (1,11-12), pois Jerusalém havia se tornado
o centro do comércio. Os dominadores do comércio foram os
cananeus. Havia, portanto, uma profunda influência de estrangeiros
(1,8) na área econômica (comércio) e na religiosa. A predominante
influência na vida do comércio acontecia mediante a presença dos
cananeus, e os assírios determinavam a prática religiosa. A religião
dos assírios era baseada no culto aos astros.  
A prática da elite dominante de Jerusalém (casa do rei – 1,8) é
influenciada pela religião assirio-cananéia. As conseqüências ficam
evidentes no livro do profeta, como por exemplo: a prática de
violência e mentira (1,9), e da cínica e do ceticismo (1,12). O cinismo
e o ceticismo negam o poder de DEUS. Constatamos um abandono
do Deus da libertação, do êxodo.
Com muita clareza percebemos que o profeta Sofonias
denunciou os principais sustentáculos da espoliação dos pobres
da terra. Ele anunciou a vinda do Dia de DEUS. O povo de Israel
entendeu esse dia como uma decisiva intervenção de Deus na história
dos sofredores.
Sofonias foi solidário com os camponeses explorados e tornados
pobres, endividados e escravizados. Diante da capital, Jerusalém,  a
postura de Sofonias foi  semelhante à  do profeta Isaias. Denunciou
a cidade rebelde e opressora.
O texto desse encontro interpreta o juízo dos povos no Dia de
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DEUS com base no v. 8. É um juízo de purificação que abre  nova
perspectiva promissora para o “Resto de Israel” (3,13). Esse texto
associa três partes principais baseando-se no v. 8: a) a purificação
dos povos (fala de Deus - 3,9-10) e de Jerusalém (3,11-13).   b)
A convocação para a manifestação da alegria e uma palavra de
encorajamento, alicerçadas na presença de DEUS na cidade conforme
Sf 3,14-17 (fala profética – 14-15.16-17). c) O chamamento do povo
de Sião, disperso entre os povos e  desafiado a assumir a sua escolha
por Deus conforme 3,18-20 (fala de Deus – 18-19.20).
A confissão de fé de Sofonias (3,17) poderá ser assumida,
hoje, pela comunidade dos batizados. Vejamos alguns argumentos
motivadores:
• Deus está conosco
• Ele nos liberta
• Alegra-se por nossa causa
• Não se opõe ao seu próprio amor
• Regozijar-se com gritos de alegria quando a justiça for vivenciada
no dia-a-dia da comunidade.
Seremos comunidade participativa e solidária em virtude da
presença e do agir de Deus em nosso dia-a-dia.
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3º ENCONTRO

“Eu vos enviarei um profeta” (Ml 3,1)
PREPARANDO O AMBIENTE
Advento é tempo festivo, alegre, de esperança – preparar um ambiente
bem acolhedor com Bíblia, vela, imagem Nossa Senhora e São José;
foto dos mártires do estado do Espírito Santo que estão nos Círculos
Bíblicos de maio passado.

ACOLHIDA
Uma pessoa da casa ou alguém do grupo acolhe a todos com um
abraço de boas-vindas. Nesse momento pode-se cantar um canto
de acolhida: “Que bom que você veio ..” e os demais continuam
abraçando as outras pessoas.
CANTO INICIAL: O Profeta (818)

INTRODUÇÃO
Animador/a 1: Irmãos e irmãs, é tempo de Advento, tempo de nos

prepararmos para o Natal de Jesus, o Salvador do mundo. Iniciemos
esse 3º encontro da novena saudando a Trindade Santa:

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
(cantar)

Animador/a 2: Que o Espírito Santo ilumine esse tempo de Advento,
tempo de vigília e de preparação para a realização da esperança para
o mundo.
Animador/a 1: É a esperança de um novo tempo que já se aproxima,
pela celebração do nascimento de Jesus. Esse novo tempo se dá nas
mudanças concretas do ser e agir de nossa comunidade e de cada
pessoa individualmente.
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ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA
Animador/a 1: O maior profeta de toda história foi Jesus Cristo. Muitas
pessoas guiadas e impulsionadas pela vida de Jesus deram sua vida em
defesa da causa do Reino. Fazer memória dos mártires nos ajudam a
manter viva a ação salvadora e redentora de Jesus e fortalece nossa
caminhada em busca de um mundo novo. (lembrar nomes, motivos
que os levaram a entregar a sua vida como fez Jesus).
TODOS: PROVA DE AMOR MAIOR NÃO HÁ, QUE DOAR A VIDA
PELO IRMÃO! (cantar)

SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a: O Profeta Malaquias atuou em Jerusalém, no período pósexílico, em torno de 465 AEC (antes da era comum). Ele mostra que
Deus ama com um profundo amor e exige uma resposta não apenas
com palavras, mas com a vida concreta e responsável, tanto na liturgia
quanto na busca da justiça. Cantemos.
CANTO: A Palavra de Deus já chegou (221)
TEXTO BÍBLICO: Ml 3,1-5.23-24

PARTILHANDO A PALAVRA DA ESPERANÇA
(Depois de escutar, fazer um momento de silêncio para a interiorização
da Palavra de Deus)
1) Quais os principais aspectos ou expressões deste texto bíblico nos
chamaram mais a atenção?
2) Que mensagem o profeta aponta para aquele povo?
3) Como ser profeta nos nossos dias?

CELEBRANDO A VIDA
Animador/a 1: Elevemos a Deus nosso Pai as nossas preces. A cada
pedido respondamos:
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TODOS: Vem Senhor Jesus. Vem nos libertar.
Leitor/a 1: Senhor, fazei que o Advento seja um tempo fecundo, de
graça e de preparação para acolhermos Jesus nos irmãos, principalmente
os mais necessitados. Rezemos
Todos: Vem Senhor Jesus. Vem nos libertar.

Leitor/a 2: Senhor, ajudai-nos para que a preparação do natal nos
renove e nos ajude a assumir a missão de profetizar com coragem e
entusiasmo. Rezemos

Todos: Vem Senhor Jesus. Vem nos libertar.

Leitor/a 1: Senhor, fazei que os exemplos de Maria e José ajudem as
nossas famílias a serem testemunhas do amor de Deus. Rezemos

Todos: Vem Senhor Jesus. Vem nos libertar.

Leitor/a 2: Senhor, orientai-nos que possamos ser fortes diante dos
apelos consumistas da sociedade, principalmente no período do natal.
Rezemos.
Todos: Vem Senhor Jesus. Vem nos libertar.
(As preces continuam espontâneas)
Animador/a: Rezemos juntos e confiantes a oração do Pai Nosso.
TODOS: PAI NOSSO....
Leitor/a: Esse é um tempo dedicado especialmente a Nossa Senhora

que carrega em seu ventre o Filho de Deus. Rezemos também à nossa
mãe Maria pedindo a sua força e proteção.

TODOS: AVE MARIA ...
ORAÇÃO FINAL (para todos os dias)
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LEMBRETES:
BÊNÇÃO
Animador/a: O Senhor esteja convosco.

Todos: Ele está no meio de nós.
Animador/a: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso.   PAI, FILHO e
ESPÍRITO SANTO. Amém.

Animador/a 1: Irmãos e irmãs, vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.

Todos: Graças a Deus!
CANTO: Da cepa brotou a rama (822)
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
A palavra Malaquias vem de uma raiz hebraica que significa “meu
mensageiro” (480-450 AEC – antes da reforma de Esdras e Neemias
– depois da consagração do  templo – 515 AEC). Não temos nenhuma
informação acerca de uma pessoa que possa estar atrás desse nome.
Apenas sabemos que Malaquias significa: “meu mensageiro”. Uma
leitura atenta irá mostrar as discussões acaloradas, que estão presentes
nesses capítulos do profeta anônimo.
Os desafios que estão por trás dos três capítulos do livro fazem
referência às dificuldades da comunidade pós-exílica. A temática
central do livro é a reconstrução do templo (1,6-29; 3,6-12). Outro
tema importante é o relacionamento com a população não-judaica
(2,10-16). O tema predominante é a pergunta pela vida apropriada
diante de Deus. O mensageiro precisa se preparar para uma réplica:
vale a pena procurar viver conforme os desafios que Deus coloca?
(2,17; 3,14s). Está em jogo a vida no hoje, no presente. Os sacrifícios
estão, agora, num outro contexto. Houve uma profunda mudança
em relação aos escritos proféticos antigos.
A indiferença atingiu seu ápice. O desânimo da comunidade é
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generalizado, principalmente dos responsáveis pelo culto. Critica-se
que as promessas antigas não se realizaram. Acentua-se uma apatia
religiosa absoluta que se manifesta numa total falta de confiança em
Deus. Duvida-se do amor de Deus, de sua justiça, de seu interesse
por Judá. O culto e a ética estão em baixa junto aos que retornaram
do exílio babilônico. O culto deixou de ser um lugar de congregação
e nem de identificação da comunidade judaita.
Percebe-se que o profeta anônimo também permanece na tradição
da expectativa escatológica. Aos cínicos que perguntam: “Onde está
o Deus da justiça?” (2,17) Ele  responderá com uma teofania, uma
manifestação dele mesmo. (3,1-5). Aqui aparece novamente a palavra
“Dia”. Espera-se, agora, o “Dia de sua chegada” (v. 2). O mensageiro
irá à sua frente. Essa vinda de Deus significará juízo: de purificação
dos que atuam no templo (sacerdotes) e de julgamento de todos
aqueles que desprezaram o direito à vida de seus semelhantes (v. 5).
Esse julgamento deixa claro que o mensageiro anônimo leva adiante
os desafios éticos de seus profetas antecessores.
O profeta faz um chamado com o objetivo de mobilizar a
comunidade judaíta em torno da novidade que se apresenta:  A vinda
do próprio Deus! “Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará
o caminho diante de mim; e de repente virá ao seu templo o Senhor,
a quem vós buscais; e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais,
eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos”. (3,1)
Esse notável anúncio messiânico é determinado pelo agir de Deus.
Deus mesmo fará acontecer as transformações que irão identificar,
novamente, a diferença entre o praticante da justiça e o que edifica sua
vida sobre a prática de injustiças. Malaquias acreditava, firmemente,  
que em seu devido tempo viria o Libertador divino. É o próprio Deus
que já veio e continua chegando.
Estamos nos aproximando dos encontros comunitários que
celebrarão e relembrarão o nascimento de Jesus. Essas celebrações
motivam-nos a tomar atitudes concretas, atitudes que mexem com o
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ambiente comunitário costumeiro. Atitudes que nos põem a caminho.
Isto significa: lançar fora o comodismo, o individualismo, a ganância.
Esses desafios nos são colocados. A celebração do encontro da
comunidade com Deus, que se fez pessoa humana, deve refletir o
compromisso de transformação de relações e estruturas. Deve ajudarnos, também, a refletir e avaliar nossas ações, fortalecer a vivência da
fé e nos impulsionar para  um engajamento por uma sociedade justa e
fraterna. Impulsiona-nos a seguir o exemplo dos mártires, marcado pela
fé e coragem na pessoa de Jesus Cristo e de sua obra redentora.
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4º ENCONTRO

TEMA: “Ele será chamado pelo nome de Emanuel”
(Mt 1,23)
PREPARANDO AMBIENTE
Arrumar um ambiente alegre com a Bíblia, flores, ramos verdes, uma
vela em destaque e a bandeira da paz.

ACOLHIDA
(Acender a vela e apagar as luzes – simbolizando o tempo de
espera).
Pessoa da família: Sejam todos bem vindos, nossa família se alegre com
a presença de cada um e cada uma aqui em nossa casa. Vamos preparar
nosso coração e nossas famílias para acolher Jesus.

INTRODUÇÃO
Animador/a 1: Hoje celebramos o 4º encontro de nossa novena. Com

alegria invoquemos a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho ...

Canto inicial: Nossa novena será abençoada...
(acender as luzes)

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA
Animador/a: A época de Advento é tempo de espera. O “Príncipe
da Paz” está para chegar. A Campanha da Fraternidade deste ano nos
lembrou que “a paz é fruto da justiça”.

Leitor/a: Sabemos que é no seio da família que a criança aprende a

vivenciar essa cultura da paz. Vamos pensar um pouco e depois partilhar
a pergunta:
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-

O que eu temos feito pela construção da paz? (dar tempo para as
pessoas falarem)

SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Animador/a: O texto bíblico que vamos refletir hoje é do Evangelho

de Mateus, escrito por volta dos anos 80 E.C. (Era Comum). Mateus
apresenta Jesus como a realização da profecia de Isaías e sinal de um
novo tempo.
CANTO: Envia tua palavra (408).
TEXTO BÍBLICO – Mt 1,18-24.

PARTILHANDO A PALAVRA DE ESPERANÇA
Animador/a: Vamos ficar uns instantes em silêncio para meditar sobre

o texto que acabamos de ouvir (silêncio).
Agora vamos partilhar:
1. Quais os principais aspectos que aparecem neste texto?
2. Retomar a importância dos nomes que aparecem no texto.

CELEBRANDO A VIDA
Leitor/a: O tempo do Advento nos prepara para a 2ª vinda de Jesus

(Parusia) e para celebrar o nascimento de uma nova esperança, isto é,
Jesus que assumiu a nossa humanidade (Encarnação).

Animador/a: Vamos trazer presente pessoas e ações que contribuem

para o crescimento e desenvolvimento das crianças e agradecer Deus
por essas iniciativas.
(as pessoas podem falar esponteneamente ex: pastoral da criança,
adoção, creche, e outras atividades, etc. A cada agradecimento cantar
o refrão)

CANTO: Ao Senhor da vida que nos deu a paz (518)

PAI NOSSO
Animador/a: Cheios de esperança rezemos: Pai Nosso...
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LEMBRETES
ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
BENÇÃO FINAL
Animador/a 1: O Emanuel, o Deus-conosco, nos abençoe e fortifique
o nosso desejo de construir a paz agora e sempre. Amém.

CANTO: Eu quero ver, eu quero ver acontecer. (1198)

TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O Evangelho da Comunidade de Mateus reflete a realidade das
comunidades que viviam no norte da Galiléia e na Síria, nos anos
80 a 85 da Era Comum (EC). Estudos indicam que, provavelmente,
o Evangelho segundo Mateus tenha sido elaborado pelos cristãos e
cristãs de Antioquia da Síria.
Nesse período as comunidades dos seguidores e seguidoras de
Jesus enfrentavam muitas dificuldades internas e externas. Era um
tempo de definição sobre que caminho seguir. A comunidade faz,
então, uma releitura das Escrituras judaicas e afirma o reconhecimento
de Jesus como Messias que veio realizar a plenitude das Escrituras.  
O texto de Mt 1,18-24 relembra o texto de Isaias (7,10 – 14),
onde o profeta propõe que o rei peça um  sinal para comprovar a
mensagem de Javé. O rei se recusa a pedir porque iria causar sua
própria ruína.   Então o profeta apresenta um sinal: o nascimento
de uma criança. “Ele será chamado Emanuel”. A criança-símbolo,
pequena e frágil, abala o poder do rei.
Para a comunidade de Mateus é importante apresentar Jesus
como o Messias esperado. Mas ela faz questão de nos passar uma
imagem de um Messias diferente. Emanuel, Deus-conosco, é ao
mesmo tempo um consolo e uma exigência de que levemos aos
quatro cantos do mundo o testemunho de uma vida organizada no
amor do Pai e compaixão dos irmãos.
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Isso se traduz em gesto simples e concreto, como a partilha dos
bens a oração constante o zelo pela vida dos mais pobres, o apego
à justiça, o empenho pelo reino, o cuidado com as crianças, e a
construção da paz. E em tudo isso a profissão de fé sempre renovada:
“Ele está no meio de nós!”
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5º ENCONTRO

Tema: “Ele preparará ao Senhor um povo bem disposto”
(Lc 1,17)
PREPARANDO O AMBIENTE:
(fotos de criança, de família, mulheres grávidas, pessoas idosas, bandeira
da paz, documento de Aparecida, documento do I Sínodo)

ACOLHIDA (feita por uma pessoa da casa)
É com grande alegria que recebemos vocês em nossa casa. Sejam
todos bem-vindos.
CANTO INICIAL: O Senhor virá libertar...

Animador(a): Estamos reunidos em nome do Pai...
INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos hoje no 5º dia da novena em preparação ao

Natal do Senhor. Advento é tempo de espera. E como família que somos
precisamos esperar não de braços cruzados. Nossa espera precisa ser
uma espera ativa.

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA;
Animador/a: O Documento de Aparecida nos diz: “No seio de uma

família, a pessoa descobre os motivos e o caminho para pertencer á
família de Deus. Dela, recebemos a vida que é a primeira experiência do
amor e da fé. O grande tesouro da educação dos filhos na fé consiste na
experiência de uma vida familiar que recebe a fé, conserva-a, celebra-a,
transmite-a e dá testemunha dela. Os pais devem tomar nova consciência
de sua alegre e irrenunciável responsabilidade na formação integral de
seus filhos”. (DA118)
Como a realidade apresentada pelo documento acontece hoje em
nossas famílias? (conversar)
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SITUANDO O TEXTO:
Leitor/a: O Evangelho segundo Lucas foi escrito entre os anos 80 e 90

da E.C. (Era Comum), na região da Ásia Menor ou Grécia. É um texto,
portanto, da segunda geração de cristãos e cristãs. Os destinatários
desse Evangelho são Comunidades que vivem nas cidade greco-romanas
e pertencem a diferentes classes sociais. O texto de hoje faz parte do
chamado Evangelho da Infância de Jesus.

CANTO: Envia tua palavra (408)
TEXTO BÍBLICO: Lc 1,5-25
PARTILHANDO A PALAVRA DA ESPERANÇA
(Depois de um tempo de silêncio conversar sobre o texto bíblico)
1- Retomar o texto e os aspectos que mais chamaram a atenção.
2- Qual a importância do anúncio que Zacarias recebe para a realização
do projeto de Deus?

CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Movidos pela Palavra de Deus e pela realidade que nos

cerca, apresentemos a Deus os nossos pedidos.
1- Pai de Bondade, fazei que sejamos missionários no lugar em que
moramos e vivemos, especialmente dentro de nossas famílias.
Rezemos:
TODOS: VINDE SENHOR, SOCORREI-NOS SEM DEMORA

2- Pai de Bondade, ajudai nossas famílias para que exerçam com
responsabilidade a missão de educar os filhos na vida cristã.
Rezemos:
TODOS: VINDE SENHOR, SOCORREI-NOS SEM DEMORA
3- Pai de Bondade, ouvi o clamor dos pais e mães de família
desempregados, que lutam com dedicação pelo pão de cada dia.
TODOS: VINDE SENHOR, SOCORREI-NOS SEM DEMORA
4- Pai de Bondade, ouvi o apelo de vossas famílias, que vivem no meio
de conflitos para que saibam lidar com essas situações e conquistem
a paz.
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TODOS: VINDE SENHOR, SOCORREI-NOS SEM DEMORA
5- Pai de Bondade, ajudai-nos pelo exemplo de Nossa Senhora, mãe de
Jesus e nossa, a educar nossos filhos na fé e na solidariedade com os
pobres e marginalizados.
TODOS: VINDE SENHOR, SOCORREI-NOS SEM DEMORA

PAI-NOSSO
Animador/a: Rezemos confiantes, oração que Jesus nos ensinou

AVE MARIA
Leitor/a: Confiemos também nossas famílias à proteção de Nossa
Senhora da...... rezando juntos:

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
LEMBRETES
- Lembrar a todos o compromisso de trazer cada dia a bandeira da
paz.
- Não esquecer de falar sobre a celebração dos 20 anos de martírio de
Pe. Gabriel dia 23/12/2009

BÊNÇÃO
Animador/a: O Deus, Pai e Mãe da esperança, da alegria e da paz,
permaneça com todos nós, agora e para sempre. Amém!
Animador/a: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado!

TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O Evangelho conforme Lucas e os Atos dos Apóstolos formam
duas obras literárias, atribuídas ao mesmo autor, Lucas. As dificuldades
que as comunidades enfrentavam eram muitas.  As lideranças das
comunidades procuravam fortalecer a esperança dos que sofriam e
os animavam  a prosseguir na caminhada.
O texto de estudo desse círculo bíblico narra o anúncio do
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nascimento de uma criança, que será aquele que  preparará  o povo
para receber o Filho de Deus. O nome da criança será João.
Lucas inicia seu relato sobre a infância com uma narrativa
independente, que destaca a concepção de João Batista, preparada
por Deus.
A narrativa fala-nos de um casal sem filhos, já em idade avançada.
A maneira como Lucas fala de Zacarias e Isabel faz-nos, logo, pensar
em Abraão e Sara, do Gênesis. A realidade dos dois é semelhante à
de Zacarias e Isabel.
Os v. 11-23 falam-nos de uma aparição a Zacarias, no templo,  
durante o ofício que havia assumido. Trata-se de um anjo (mensageiro)
do Senhor. Não nos esqueçamos que os mensageiros do Império
eram portadores de boas novas aos súditos em nome do imperador.
Várias figuras do texto ressaltam a seriedade da mensagem e o
poder que ela veicula. A passagem bíblica ressalta, igualmente, o
temor que tal mensagem despertava. As notícias do centro do
poder não eram nada estimulantes para povos dominados pela
assim chamada “Pax Romana”. O Evangelho da Infância, em muitas
passagens, nos falava desse temor, uma espécie de estremecimento  
(Lc 1,12.13.29.30.50.65.73; 2,10).
A fala do anjo é promissora. Irá nascer um filho, motivo de
grande alegria para muitos. Ele “será grande diante do Senhor”
(v.13). Os v. 13-16 comunicam-nos que o filho que nascerá terá
prerrogativas semelhantes a do menino salvador que representava
o futuro imperador. A Pax Romana o apresentava como grande,
como a alegria para todos os povos que pertenciam ao império. Ele
será capaz de converter populações inteiras à civilização que a Pax
Romana era portadora. Seu poder era de fato encantador para os
povos que eram obrigados a se deixar seduzir  pelos “benefícios”
da Pax Romana.
O v 17 mostra-nos, claramente, como agirá esse menino: vai
à frente, isto é, adiante do imperador para anunciá-lo quando da
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sua próxima chegada aos  povoados. É um menino cheio de poder
(dynamis) . A sua proposta de conversão atingiu os corações tal qual a
Pax proposta aos povos do império  atingiu o núcleo de sua vida.
Importa ressaltar aqui que essa conversão de pais para filhos não
era como a defendida pela Pax Romana, fruto de uma sociedade
rigorosamente patriarcal como a romana, que defendia total
submissão da família ao “pater famílias” (pai, criador, fundador,
chefe, cabeça). O v. 17 nos fala, ainda, de uma certa resistência que
esse mensageiro do verdadeiro Kyrios (Senhor) é porta-voz. Tratase da resistência na periferia do sistema imperial. A resistência dos
não persuadidos, isto é, dos não seduzidos e convencidos pela Pax
Romana: os prudentes (maneira de pensar dos justos). Esses são
capazes de organizar (colocar à disposição) um povo bem preparado
e sempre disposto a servir ao verdadeiro Libertador e não ao senhor
da Pax Romana.
Os v. 18.19 colocam-nos o diálogo de Zacarias com o anjo, que
se identifica, como faziam os mensageiros do César e que traziam a
boa nova (a evangelização) como era considerada a vinda de César.
E os v. 20-22 falam-nos do poder de calar que tem o mensageiro do
kyrios da Pax sobre aqueles que não são dóceis à sua mensagem. O
povo submetido reconhece a lei aplicada. Zacarias não pode mais
falar, ousou desacreditar. Restam-lhe apenas sinais como  a todos
povos dominados.  
O v. 25 fala-nos de Isabel, mulher do povo, que concebera fora
das expectativas normais.   Ela procura esconder-se como medida
de precaução. Reconhece que o que com ela aconteceu é obra do
verdadeiro Kyrios, que levantou dela todo o escárnio que lhe fora
imposto como a todos os povos que a Pax Romana atingia.
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6º ENCONTRO

TEMA: “O menino que vai nascer será chamado
Filho de Deus” (Lc 1,35)
PREPARANDO O AMBIENTE:
Bíblia, Vela acesa, um vaso de planta, bandeira da paz.

ACOLHIDA:
Dar as boas vindas, deixar o grupo a vontade e criar um ambiente
agradável.

Animador/a: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
CANTO INICIAL: Senhor, vem salvar teu povo (104).

Animador/a: Maria é uma representante da comunidade dos pobres
que esperam a libertação que virá através do Messias.

Leitor/a: Da parte de Deus, permitir que seu Filho se torne gente como
a gente (encarnação), igual a nós em tudo menos no pecado, revela que
a iniciativa de salvar a humanidade é de Deus.

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA:
Animador/a 1: Ainda hoje Deus continua salvando seu povo por

meio de pessoas que se colocam a serviço do Reino como Maria fez,
deixando Deus agir em suas vidas. Vamos recordar pessoas, entidades
e as ações que estão sendo feitas nos dias de hoje para salvar a vida de
pessoas.  (lembrar e falar os nomes)

TODOS: VEM SENHOR, VEM NOS SALVAR (104)
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SITUANDO O TEXTO BÍBLICO.
Leitor/a: Maria residia em Nazaré, uma região da Galiléia situada na

encosta da colina, como uma espécie de “guardiã” da região. Era rodeada
de outras colinas, no coração de um país verdejante. Lugar pequeno
e sem importância naquela região, aproximadamente 150 habitantes.
Dominada pelo império romano, a população era composta de judeus,
gregos, romanos e vivia da cultura e do artesanato, enquanto suas casas
eram construídas junto a grutas naturais.

CANTO: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (400)

Texto Bíblico: Lc 1,26-38 (o texto pode ser encenado)

PARTILHANDO A PALAVRA DA ESPERANÇA
Animador(a): Vamos refletir um instante de silêncio sobre o texto

bíblico que acabamos de ouvir.
1. Quais os aspectos que mais chamaram a nossa atenção no texto que
acabamos de ouvir?
2. Por que será que Deus escolheu que seu Filho entrasse no mundo
através de uma mulher, ainda não casada, vivendo numa cidade
pobre e sem importância política ou religiosa?

CELEBRANDO A VIDA
Animador(a): Irmãos, com Maria, aguardemos vigilantes a manifestação

de Deus que a todos vem salvar. Após cada prece cantar:
TODOS: Vem, Senhor, vem nos salvar, Com teu povo, vem caminhar
(bis). (877)
1. Ajudai-nos, Senhor a seguir o exemplo de Maria e a nos colocar
a serviço na realidade sofrida de nosso povo para transformá-la,
segundo o desejo do Pai, cantemos:
2. Ajudai-nos, Senhor, para que com nossa participação neste tempo de
Advento, se cumpram as esperanças que todos nós temos de vida
plena, cantemos:
3. Ajudai-nos, Senhor, para que nossa maneira de viver a Boa Nova,
trazida por Vós, contribua para que todos vos siga, cantemos:
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4. Ajudai-nos, Senhor, para que saibamos despojar-nos do comodismo
a fim de sermos solidários com aqueles que necessitam, cantemos:
5. Ajudai-nos, Senhor, a contemplar o mundo de tal maneira que
possamos perceber e atuar aonde há necessidade de evangelização,
cantemos:

PAI-NOSSO
Animador/a: Rezemos confiantes oração que Jesus nos ensinou
AVE MARIA
Animador/a: confiemos também nossas famílias à proteção de Nossa

Senhora da...... rezando juntos:

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS.
LEMBRETES
BENÇÃO.
Animador/a: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
TODOS: AMÉM!

Animador/a: O Senhor nos mostre seu rosto brilhante e tenha

compaixão de nós!
TODOS: AMÉM!
Animador/a: O Senhor nos mostre seu rosto e nos conceda a paz!
TODOS: AMÉM!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo Poderoso Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém!

CANTO: Imaculada (987)
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
Não estamos sendo confrontados apenas com “pré-relatos”, porém,
são relatos de essencial importância. Eles merecem toda a nossa
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atenção mesmo que sua historicidade não esteja tão plausível assim.
Visões comunicam, em Lucas,  o que os sonhos revelam em Mateus.
A diferença é fundamental. Sonhos, que na Bíblia são levados a sério,
após o acordar continuam produzindo, na pessoa,  o efeito de ter
recebido uma orientação/incumbência, que não permite sossego
até que ela assuma o conteúdo do sonho. As visões, por outro lado,
mostram fatos que querem ser identificados e assumidos  pela fé.
No Primeiro Testamento não há o aparecimento de anjos. Eles
não se manifestam com uma clara identificação celestial. Os anjos,
no Primeiro Testamento,  podem ser, facilmente, confundidos com
pessoas. A sua característica é a impressão que produz seu jeito de
falar e o conteúdo da fala, pois deixam claro quem está falando e
agindo. (Gn 18,2; Jz 13,16).  
Maria não ficou pasma por causa da visão. A fala do anjo tocou
profundamente a Maria. “Ela ficou intrigada com essa palavra” (v.29),
destaca Lucas. As palavras de saudação são formuladas conforme o
gênero literário. Maria ficou perplexa porque  é saudada pelo anjo.
Esse gesto era totalmente incomum acontecer com uma mulher. A
sua admiração, no entanto, é mais profunda. O sobressalto de Maria
acontece em virtude do confronto com o divino. O encontro por si
só abala a pessoa. Por isso o anjo oferece a Maria  proteção divina
e formula uma admoestação convidativa: “Não temas!” (v. 30).
A comunidade chama o filho de Maria de   “Filho de Deus”.
Não esqueçamos que todos estes textos foram fixados por escrito
após o evento da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, da pessoa
de Nazaré. No início da matéria exclusiva do evangelista Lucas,
encontramos a notícia de que o filho  de Maria será chamado “Filho
do Altíssimo”(1,32) e que tem o mesmo significado de “Filho de
Deus” (v. 35). A formulação relembra o Salmo 2,7. Tudo indica que
Lucas acolhera uma tradição helenística do judeu-cristianismo, que
Paulo, Marcos e outras tradições não conheceram. Lucas adotou
essa tradição para tornar a filiação de Jesus, como Filho de Deus,
convincente para a concepção helenista. Como Jesus, durante toda
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a sua vida terrena, representou Deus como salvador, Lucas não
podia conceber que Deus abandonaria seu filho. Isto revela-nos
uma diferença fundamental em comparação à teologia paulina e
às tradições mais antigas. Essa diferença caracteriza a teologia de
Lucas.
Advento é tempo de gestação, expectativa e acolhida. É viver a
certeza de que Deus é fiel e sempre nos acompanha porque quer
que seu projeto de vida seja vivenciado na realidade de todas as
épocas. Portanto, a vinda de Jesus não pode ser celebrada apenas nas
quatro semanas que antecedem à festa de natal. Logo, advento não
é apenas uma época para celebrações especiais. Advento é a prática
das promessas de Deus.em nossa realidade. Uma comunidade que
celebra o advento como expressão de sua vivência comunitária não
ficará de braços cruzados diante do estado de coisas que querem
obstruir a caminhada de Deus em nossa direção. O advento, portanto,
quer-nos acordar e fortalecer para um engajamento destemido na
preparação de uma sociedade fraterna, justa e humana. Pois, Deus
partiu e desceu, deixando o céu,  para nos libertar para que vivamos
como libertos (Lc 1,68b.74.79c).
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7º Dia da Novena de Natal

TEMA: “Bendito é o fruto do teu Ventre!” (Lc 1,42)
PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia colocada em lugar de destaque; Bandeira da Paz; fotos de
mulheres grávidas da comunidade ou da família visitada; fotos ou
nome de mulheres que tenham contribuído para cultura da Paz, flores,
vela;
CANTO: Óh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser,
permanece em nós (cantar)
(convidar uma mulher para acender a vela enquanto se canta)

ACOLHIDA
(Se no grupo estiver uma mulher grávida pedir para ela fazer a acolhida
ou a dona da casa)

CANTO INICIAL: Minh’alma dá glórias ao Senhor (1014)
Todos: Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém!

INTRODUÇÃO:
Animador/a 1: Estamos no 7º dia da Novena de Natal, nos preparando
para acolher a Luz que virá ao mundo por meio de uma mulher.

ORAÇÃO DE TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA:
Animador/a: Trazemos presente a vida e as lutas de tantas mulheres

que acolhem o próprio Jesus na pessoa dos irmãos e irmãs. Após a cada
luta apresentada cantemos:
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
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Leitor/a: Trazemos presente a luta e a vida de tantas mulheres que se

organizam na luta contra o aborto e a favor do direito de nascer.
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.

Leitor/a: Trazemos presente a luta e a vida de mulheres que se unem
na luta pela Paz e Justiça.
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
Leitor/a: Trazemos presente a luta e a vida de mulheres que lutam
contra o tráfico de drogas para a libertação de seus filhos/as, amigos/as,
pais e mães de famílias do vicio das drogas.
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
Leitor/a: Trazemos presente a luta e a vida de muitas mulheres que

estão dando seu testemunho nas Comunidades Eclesiais de Base (Ceb’s),
seja no anúncio da Palavra de Deus, na acolhida, nos conselhos, nas
pastorais, nos movimentos, no zelo pelo templo, na catequese, enfim
em todas as equipes de serviços.
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome
(bis).

Leitor/a: Trazemos presente também a luta e a vida de muitas mulheres
engajadas nos conselhos municipais, na associação de moradores, na
política, nas secretarias municipais, estaduais e na busca dos direitos do
cidadão (educação, saúde, segurança, saneamento básico, etc.)
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome
(bis).

Leitor/a: Trazemos também a luta e a vida de muitas mulheres em

defesa da natureza (nossas matas, rios e o ar), apresentando a todos
nós que um outro mundo é possível.
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome
(bis).
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Leitor/a: Trazemos presente também a luta e a vida das mulheres

do campo que se organizam na luta pela reforma agrária, criação de
cooperativas e a manutenção de suas famílias no campo.
TODOS: Ó Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome
(bis).

Animador (a): Queremos também trazer presente neste dia o trabalho

de incentivo e de formação de Padre Gabriel na organização das
mulheres na busca de seus direitos e compromissos de transformação
da sociedade.

SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: Nas memórias da comunidade de Lucas, acompanhamos

o anúncio do nascimento de João,   feito a Zacarias e o anúncio do
nascimento de Jesus, feito a Maria. O texto de hoje apresenta a jovem
Maria, grávida indo ao encontro de Izabel, também grávida. Elas
representam todo o povo que espera a libertação.  
CANTO: Envia tua Palavra (408)

TEXTO BÍBLICO: Lucas 1,39-45

(o texto pode ser encenado pelo grupo inclusive com uma mulher
grávida).

PARTILHANDO A PALAVRA DA ESPERANÇA
(Um instante de silêncio para interiorizar a Palavra)
1. O que mais chamou a atenção neste texto? Por quê?
2. Que sinais de esperança este texto bíblico nos apresenta?
3. Qual o papel de Maria e Isabel na história da salvação?

CELEBRANDO A VIDA
Animador (a): Irmãos e irmãs, como Maria aguardemos vigilantes a
manifestação do Filho de Deus que a todos quer salvar, cantando:
TODOS: Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar!
(877)
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Leitor/a - Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a tua

morada e vem nos salvar!

Leitor/a - Ó Cristo, assumiste nossa franqueza e nossa pobreza, faze-

nos fortes e ricos em teu amor!

Leitor/a - Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que caminhamos
e te esperamos nas estradas deste mundo...
(Continuar as preces de forma espontâneas...)
PAI NOSSO
SALVE RAINHA
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
LEMBRETES:
(Providenciar pedaços de papéis e canetinhas ou pincéis para o próximo
encontro)

BENÇÃO FINAL
Animador/a: O Deus de esperança, da alegria e da paz, permaneça

com todos nós, agora e para sempre. Todos: Amém!
Animador/a: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado!
CANTO: virá o dia em que todos (1000)

TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
A comunidade de Lucas apresenta um Evangelho que busca
apresentar as memórias dos grupos de seguidores e seguidoras de
Jesus, buscando os elementos das origens. São textos que aparecem
no que chamamos de Evangelho da Infância.
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A narrativa de Lucas 1,39-45 apresenta o encontro de duas
mulheres grávidas, uma mais idosa e uma bem jovem. São duas
histórias de vida, representando duas tradições e experiências
religiosas. Maria e Isabel são escolhidas para a visita de Deus que
precisa ser compartilhada.
O encontro acontece na alegria e revela muitas surpresas. A
saudação de Maria a Isabel provoca um sentimento novo. É o novo
que se apresenta, que se anuncia. Maria é a porta-voz de um novo
tempo, um novo mundo, um novo reino.
“O encontro entre Maria e Isabel nos fala da importância das
relações de ajuda entre as mulheres. Maria, saindo de sua casa e
indo ao encontro de Isabel, coloca-se como aprendiz. É na visita, no
encontro, na troca de experiências, no processo que vão gestando
possibilidades de um novo mundo, rompendo-se com aquilo que
separa, com o mundo patriarcal que prende e aprisiona.
Duas barrigas grávidas de vida que se estremecem quando se
cumprimentam. A vida pulsa para além da vida das mamães grávidas.
Elas anunciam a alegria do novo. Como é bom se encontrar! Como
é bom se visitar! Como é bom se abraçar! Como é bom demonstrar
a alegria dos sentimentos! Como é bom preparar a chegada das
crianças – da novidade de vida na certeza de que “um outro mundo
é possivel”.
O texto termina com mais uma fala de Isabel: “Bem-aventurada
a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas
da parte do senhor”. […]
Maria saiu de sua casa e colocou-se a caminho, indo visitar Isabel.
A criança no ventre de Isabel estremece de alegria quando ouve a
saudação de Maria. Isabel tem uma atitude profética. Ela interpreta
o momento que as duas vivenciam. Não há ninguém entre elas.
Nenhum intermediário. A alegria do encontro se dá no estar face
a face. É no espaço da casa que a palavra é dita ao mundo. Elas se
assumem como protagonistas da história. A visita de Maria a Isabel
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é nomeada como uma experiência de profundo significado para as
duas mulheres. Elas se ouvem, se alegram, se saúdam, se abraçam,
compartilham experiências e exclamam sem nenhum intermediário.
A amizade sincera entre Maria e Isabel possibilita o ouvir e o falar.”
(CEBI, nº 226, p.32).
Esse encontro é sinal da ternura de Deus manifestada na História
humana. Duas mulheres grávidas. Duas crianças sendo geradas. Ainda
é possivel ter esperança.
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8º. ENCONTRO

Tema: “Sua misericórdia se estende de geração em
geração” (Lc 1,50)
PREPARANDO O AMBIENTE
(Preparar o ambiente com bíblia, Vela, planta verde, sementes, flores,
bandeira da paz)
TODOS: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus
aí está.

ACOLHIDA
(Feita por alguém da casa, apresentando as pessoas que vieram pela
primeira vez)

CANTO
-

Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
(aqui se faz o sinal da cruz)
- 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)
- Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação. (bis)
- Em pé vigilantes, juntos na oração, (bis)
- Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)
(se o grupo não souber cantar pode ser lido pelo/a animador/a e todos
repetem)

INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos no tempo do Advento. Em tempos de esperança,

é bom pensar na espera por justiça, espera esta que não pode nos
conduzir para dentro de nossas casas, nossas salas, nos sofás, bancos e
cadeiras. É preciso uma espera em movimento, em caminhada.
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ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
TRAZENDO PRESENTE A VIDA
Animador/a: No dia 23 de dezembro de 1989, assassinaram o Profeta

Gabriel. Padre Gabriel Félix Roger Maire, um padre francês que dedicou
9 anos de sua vida ao resgate da esperança e do sonho do povo sofrido
do município de Cariacica. Junto com Gabriel acreditamos em nossa
força que vem do próprio Deus e do seu Cristo. Tiraram Gabriel, mas a
luta continua. Seu sonho está vivo em nosso meio, como está o sonho
de Jesus. Nossos sonhos, nossas esperanças movimentam nossa vida e
nossa caminhada.

Animador/a: Vamos pensar um pouco sobre os nossos sonhos,
escrevê-los num pedaço de papel e colocá-lo no altar. (dar um tempinho
enquanto as pessoas escrevem e cantar)
MÚSICA: Axé - Irá chegar (1187)

SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a: Temos acompanhado as narrativas sobre a vinda de Jesus

deixadas pela comunidade de Lucas. O texto de hoje é conhecido como
o Cântico de Maria, que foi proclamado durante seu encontro com
Isabel. Esse era um cântico já presente na memória do povo de Israel,
colocado na boca de Ana, mãe de Samuel. Nas duas situações aparecem
mulheres anunciando sua esperança de um novo tempo.

CANTO: É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua
Palavra é assim não passa por mim sem deixar um sinal. (223)

TEXTO BÍBLICO Lc 1,46-56
PARTILHANDO A PALAVRA
1. O que você achou daquilo que o canto afirmou a respeito da ação
de Deus?
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2. Que mensagem este texto deixa para você?
MÚSICA: VIRÁ O DIA EM QUE TODOS (1000)

CELEBRANDO A VIDA
Animador/a.: Padre Gabriel marcou a história do povo da periferia

do município de Cariacica e de todo o Estado do Espírito Santo. Onde
tinha gente sofrida, sonhadora, lutadora Padre Gabriel estava presente.
Por isso, foi assassinado. Já se passaram 20 anos e a justiça ainda não
foi feita, mas nosso sonho continua vivo, principalmente o sonho por
justiça.

Leitor/a 1: Neste ano de 2009 também foram assassinados mais 04

padres no Brasil: Pe. Gisley - junho em Brasília - Assessor Nacional da
Pastoral da Juventude; Pe. Rudgero - setembro em Manaus - trabalhava
na periferia; Pe. Evaldo Martiol - Caçador - Santa Catarina; Pe. Guimarães
- novembro em Maceió.

Leitor/a 2: Em silêncio vamos observar uma foto de Padre Gabriel e

fazer memória de todos os que são perseguidos por causa da fidelidade
a Deus.

Animador/a: Acompanhemos um poema de Graça Andreatta escrito

em 1989, em ocasião do martírio de Padre Gabriel.

“E pra terminar...
Bonjour Gabriel. Como é o céu?
Olha Gabriel desculpe não ter falado francês com você.
Obrigado por ter sido nosso 9 anos
Mas agora você está no céu. Vê se aproveita!
Fala aí pra Deus que a barra aqui anda pesada
Debata com ele e fale claro
Diga-lhe que nós não queremos vingança
Diga-lhe que nós não queremos revanche
Mas fale claro. Diga a Ele, este que nos criou
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Que nos anima e fortalece,
Que nem queremos você de volta
Mas não abrimos mãos daquilo que sonhamos juntos. JUSTIÇA!
E se mesmo aí no céu,
A coisa não for tão clara
Faça como fez aqui. Lute! Grite! Seja um anjo rebelde
Mas continue fazendo o que Deus nos ensinou, AMOR!
Tchau Gabriel, reserve para nós um pedacinho do céu”.
TODOS: PROFETA GABRIEL, SUA LUTA NÃO FOI EM VÃO. TEU
SANGUE É SEMENTE DE VIDA E VIRÁ O DIA DA LIBERTAÇÃO.

PAI NOSSO
AVE MARIA
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
LEMBRETES
-

Os 20 anos de assassinato de Pe. Gabriel estão sendo celebrados
em vários lugares – falar da programação;
Retomar o gesto concreto que será apresentado na Celebração de
Encerramento da novena;
Lembrar os aspectos principais da Celebração de Encerramento da
Novena.

BENÇÃO
Animador/a: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
TODOS: AMÉM!

Animador/a: O Senhor nos mostre seu rosto brilhante e tenha
compaixão de nós!
TODOS: AMÉM!
Animador/a: O Senhor nos mostre seu rosto e nos conceda a paz!
TODOS: AMÉM!
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Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo Poderoso Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém!
CANTO: O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS, SANTO É SEU
NOME!

TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O texto que lemos hoje é um cântico. Ele tem duas partes
principais. Na primeira (versículos 46-49a) encontra-se o louvor pela
ação de Deus em Maria. Na segunda (versículos 51-55)  consta o
reconhecimento da ação de Deus na história do povo. A primeira se
refere ao que está acontecendo na vida de Maria, a segunda  relembra
a ação contínua de Deus na história de seu povo. A afirmação sobre
o modo de ser e agir de Deus liga as duas partes. (“seu nome é Santo,
sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração”).
Com isso o cântico já nos dá uma primeira dica: para entender o que
está acontecendo na vida de Maria, é necessário recuperar, trazer à
memória toda a história da ação de Deus em  favor de seu povo e,
de uma forma especial,  na vida das mulheres.
Com isso podemos chamar a atenção   para um aspecto
importante deste cântico: ele é todo construído a partir de citações e
releituras da Escritura dos judeus, especialmente do  Cântico de Ana
(I Sm 2, 1-10). Na história de Maria e no seu louvor são recordadas
as histórias e as celebrações das mulheres do povo da Bíblia.
O canto de Maria não apenas recupera a ação de Deus no
passado, mas afirma, no presente, o que aponta para a ação de Jesus
e para os desafios que a comunidade tem diante de si para levar
adiante o projeto de libertação de Jesus de Nazaré.

Nonena de Natal 2009

| Página 45

CELEBRAÇÃO FINAL DA NOVENA
9º Encontro

Tema: “O sol nascente irá nos visitar” (Lc 1,67-79)
PREPARANDO O AMBIENTE
- Tudo já deve ter sido combinado com os grupos envolvidos nessa
celebração: Grupos de Novena, Comunidades, ou Paróquia, etc.
- Combinar também o trajeto a ser seguido, o local das paradas, o local
de encerramento, a confraternização, etc.
- Todos devem trazer suas velas, frases de esperança, bandeiras brancas,
nomes ou fotos das pessoas que perderam suas vidas fruto da violência,
intolerância, trânsito, etc, mas presentes em nosso meio.
- Trazer também todos os símbolos e sinais de esperança que marcaram
os outros encontros.
- Combinar também algum gesto de solidariedade para todos a ser
apresentado no final

ACOLHIDA
(Na medida em que as pessoas, ou grupos vão chegando eles vão
sendo acolhida/os carinhosa e rapidamente apresentadas de acordo
com a realidade local)
CANTO INICIAL: Lá vem, lá vem...

INTRODUÇÃO:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.... (cantar)

Animador/a: Chegamos ao nosso 9º encontro da Novena de Natal.
A Salvação está agora mais próxima de nós.
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Leitor/a: Queremos hoje celebrar essa esperança e ao mesmo tempo

caminhar na certeza de que o Sol nascente virá nos visitar
TODOS: Ó VEM SENHOR NÃO TARDES MAIS VEM SACIAR NOSSA
SEDE DE PAZ! (cantando)

Animador/a: Caminhemos e rezemos juntos iluminados pela Luz da

Verdade
(cantar o refrão abaixo ou outro conhecido dando tempo para acender
as velas)
Todos: Ó luz do Senhor quem vem sobre a terra inunda meu ser,
permanece em nós!
(em seguida caminhar e cantar)

(1ª Parada)
ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
(fazer uma rápida parada com todos rezando em silêncio as suas
motivações e intenções)
Canto: Vem ó Senhor com o teu povo caminhar

(2ª Parada)
TRAZENDO PRESENTE A VIDA:
Animador/a: O nosso I Sínodo Arquidiocesano chamou a nossa

atenção para a necessidade de construir juntos uma Cultura de Paz. A
Campanha da Fraternidade 2009 nos lembrou que “A Paz é fruto da
Justiça”. (apresentar cartazes ou banners)

Leitor/a: Vamos recordar agora nomes de pessoas que perderam sua

vida, mas que nossa fé e nossa esperança nos faz trazê-los presentes
aqui.
(a cada nome citado todos respondem juntos e forte: PRESENTE!)
Canto: Mataram mais um irmão!
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(3ª Parada)
SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Animador/a: A primeira parte desse texto bíblico é um resumo geral

da história da salvação através de um hino de ação de graças pela
misericórdia e fidelidade de Deus à sua aliança. A segunda parte é uma
visão do futuro com a certeza de que a visita de Deus tem um sentido
favorável para o povo.
Canto: Bendita, bendita. Bendita é a Palavra do Senhor! (336)

TEXTO BÍBLICO – Lc 1,67-79

(ler de preferência no lecionário ou numa bíblia grande, de fácil
compreensão, com boa linguagem e em seguida motivar para que todos
fiquem em silêncio meditando)
Canto: Da cepa brotou a rama

(última parada no local final de encontro)
PARTILHANDO A PALAVRA DE ESPERANÇA
1- Retomar os sinais de misericórdia e fidelidade de Deus que aparece
no texto bíblico
2- De acordo com o texto bíblico, quais são os aspectos favoráveis da
visita de Deus?
3- Como a nossa caminhada de Novena de Natal e o ano que vivemos
têm nos ajudado a ter mais esperança?

CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Neste tempo que estamos vivendo e a proximidade

da Luz Nascente que virá nos visitar, queremos manifestar os sinais de
esperança que já estão em nosso meio.
(trazer presente pessoas ou sinais de esperança na luta pela consolidação
da paz, no respeito pelos mais abandonados, na busca pela justiça,
iniciativas de desarmamento, entidades comprometidas com a defesa da
vida, da paz, tanto em nível local quanto nacional, etc. Combinar antes
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com os diversos grupos ou comunidades para preparar um ou mais sinais
de acordo com o número de grupos ou comunidades participantes e
cantar o refrão abaixo)
Todos: Por nós fez maravilhas louvemos o Senhor! (cantar)

GESTO DE SOLIDARIEDADE
Apresentar aqui o gesto combinado e concluir com o Pai Nosso

PAI NOSSO
AVE MARIA
Canto: Virá o dia em que todos (1000)

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
LEMBRETES
Apresentar aqueles que interessam ao grupo presente como um todo.
Não esquecer de falar sobre a celebração dos 20 anos de martírio de
Pe. Gabriel dia 23/12

BENÇÃO FINAL
O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós,
agora e para sempre. Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
CANTO – Quando o dia da paz renascer

CONFRATERNIZAÇÃO
(De acordo com a realidade local)
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CANTOS DA NOVENA DE NATAL
1. OH, VEM SENHOR, NÃO TARDES MAIS – (106) (Cd n. 15)
Oh, vem, Senhor, não tardes mais, / vem saciar nossa sede de paz!(bis)
1. Oh! Vem como chega a brisa do vento, trazendo aos pobres justiça e bom
tempo!
2. Oh! Vem como chega a chuva no chão,/ trazendo fartura de vida e de pão!
3. Oh! Vem como chega a luz que faltou,/ só Tua palavra nos salva, Senhor!
2. É A PALAVRA COMO A SEMENTE NA TERRA (Nº 238)
1. É a Palavra como a semente na terra/
morre renasce, toda riqueza encerra./
E os seus frutos são a justiça, a verdade.
Volta ao Senhor, vida no amor, na construção da unidade.
2. Pelo batismo, somos de Deus missionários. /
A messe é grande, faltam porém, operários.
Todos os homens cheguem a ter plena vida./
Povos, nações, num coração, sejam famílias reunida.
3. ENVIA TUA PALAVRA – (408) (Cd n. 15)
Envia tua Palavra, Palavra de salvação,
Que vem trazer a esperança, aos pobres libertação.
Tua palavra de vida,
É como a chuva que cai,
Que torna o solo fecundo e faz nascer a semente.
É água viva na fonte que faz florir o deserto,
É uma luz no horizonte é novo caminho aberto.
4. QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER – (1205) (Cd 19)
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.
Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo. No olhar
da gente a certeza do irmão. Reinado, do povo.
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Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar.
E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar.
Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim,
tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser
assim.
5. LÁ VEM, LÁ VEM! (melodia Tu vens, tu vens – Alceu Valença) (Ofício
Divino)
1. O sertão seco pela chuva a suspirar,
dos oprimidos geme o peito em oração.
Vem, ó Senhor, nos libertar, não tardes mais,
junta esse povo a realiza a promissão.
REFRÃO: Lá vem, lá vem, já se aproxima a redenção. (bis)
2. A voz do anjo sussurrou nos teus ouvidos:
“Ave, Maria, serás mãe da Salvação”.
Maria-Igreja, vai dizer aos oprimidos,
Que a terra nova já se encontra em gestação.
REFRÃO : Lá vem, lá vem, já se aproxima a redenção. (bis)
3. Das encurvadas as cabeças se levantam,
dos explorados unem-se as cansadas mãos.
E os gemidos vão virando o forte canto,
o pobre unido é sinal de redenção.
REFRÃO: Lá vem, lá vem, já se aproxima a redenção. (bis)
6. VIRÁ O DIA EM QUE TODOS - (1000) – (Cd 18)
Virá o dia em que todos / ao levantar a vista /
Veremos nesta terra / reinar a liberdade!/
Minha alma engrandece ao Deus libertador,/ exulta meu espírito em Deus
meu Salvador./ Pois Ele se lembrou do seu povo oprimido / e fez de sua
serva a Mãe dos esquecidos.
Imenso é seu amor, sem fim sua bondade,/ pra todos que na terra o seguem
na humildade./ Bem forte é o nosso Deus, levanta o seu braço,/espalha os
soberbos, destrói todo pecado.
Derruba os poderosos de seus tronos erguidos./ com sangue e suor do
seu povo oprimido./ E farta os famintos, levanta os humilhados, arrasa os
opressores, os ricos e os malvados.
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Protege o seu povo com todo carinho,/ fiel é seu amor em todo caminho./
Assim é o Deus vivo que marcha na história,/ bem junto do seu povo em
busca da vitória.
Louvemos nosso Pai, Deus da libertação./ que acaba a injustiça, miséria e
opressão./ Louvemos os irmãos que lutam com valia,/ fermentando a história
pra verem novo dia.
7. DEUS NOS ABENÇOE – (604) (Paulinas)
Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz!/ a paz que só o amor é que nos
trás. (2x)
1. A paz na nossa vida, no nosso coração/ e a benção para toda criação! (bis)
2. A paz na nossa casa, nas ruas, no país/ e a benção da justiça que Deus quis!
(bis)
3. A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou/ e a benção do conforto a quem
chorou! (bis)
4. A paz entre as igrejas e nas religiões/ e a benção da irmandade entre as
nações! (bis)
5. A paz pra toda terra e a terra ao lavrador/ e a benção da fartura e do
louvor!(bis)
8. O PROFETA – (818) (Cd 8)
Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe
Antes que tu nascesses, te conheci e te consagrei.
Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi.
Irás onde enviar-te e o que eu mando proclamarás.
Tenho de gritar, tenho de arriscar,
ai de mim se não o faço.
Como escapar de ti, como calar,
se tua voz arde em meu peito? (2x)
Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei.
Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar.
Para edificares, destruirás e plantarás.
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Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe.
Deixa a tua casa, porque a terra gritando está.
Nada tragas contigo pois a teu lado eu estarei.
É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
9. A PALAVRA DE DEUS JÁ CHEGOU (221)
A Palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo }Bis
Quando a bíblia sagrada se abriu todo o pobre já viu o mundo novo }Bis
1. Quem vivia como cego enxergou, quem andava espalhado se juntou, por
todo canto já nasce comunidade e no caminho da verdade muita gente
entrou. }Bis
2. Quem sofria na injustiça protestou, quem calava só por medo já gritou, por
todo canto os pequenos vão se unindo e a liberdade vem surgindo e todo
velho renovou }Bis
3. A semente da palavra se espalhou, caiu no campo coração de lavrador, pela
favela a semente germinou e na colheita vai ter festa, meu Senhor }Bis
10. DA CEPA BROTOU A RAMA (822)
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Da flor nasceu Maria, de
Maria o Salvador.
1. O espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento este
espírito será.
De conselho e fortaleza, de ciência e de temor. Achará sua alegria no temor
do seu senhor.
2. Não será pela ilusão do seu olhar, do ouvir falar,/ que Ele irá julgar os
Homens, como é praxe acontecer./ mas os pobres desta terra com justiça
julgará,/ e dos fracos o direito Ele é quem defenderá.
11. VIDAS ALEGRIAS E ESPERANÇAS (518) (Cd 4)
1. Vidas, alegrias e esperanças se misturam neste altar. / Sonhos, luzes planos
e caminhos nos envolvem sem parar.
Ao Senhor da vida que nos deu a paz,/ no seu imenso amor nos fez
crescer. / Hoje agradecemos entoando a voz: muito obrigado, Senhor,
nosso Deus!
2. Cremos que a riqueza desta vida se completa no se dar. / Dons de Deus em
nós, distribuídos, devem se multiplicar.
3. Forças do Senhor que tudo pode, nós queremos receber./ lutas, novos
passos, mesmo quedas, fazem parte do viver.
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12 EU QUERO VER, EU QUERO VER (1198)
Eu quero ver, eu quero ver acontecer: o sonho bom, sonho de muitos
acontecer.
1. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da
madrugada, a paz tão sonhada brotando em flor. Nos braços da estrela guia,
a alegria chegando da dor.
2. Na sombra verde e florida, crianças em vida, brincando de irmãos. No rosto
da juventude, sorriso e virtude, virando canção. Alegre e feliz camponês,
entrando de vez, na posse do chão.
3. Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão. A certeza na estrada, o
amor no coração. E uma semente nova escondida, em cada palmo deste
chão.
4. Sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos, é
sinal de solução. Então vamos sonhar companheiros, sonhar ligeiro, sonhar
em mutirão.
13. O SENHOR VIRÁ LIBERTAR O SEU POVO (Cd - Liturgia VIII – Advento
– Anos B e C)
O Senhor virá libertar o seu povo
E do mundo velho nascerá o novo
1. Se,quem tem sede, procura a fonte,
Nós procuramos o teu altar.
Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo,
Vem, sem demora nos libertar!
2. Teu povo, outrora, sofreu no Egito
Todas as dores da servidão.
Teu novo povo, também, sofrido,
De ti espera libertação.
3. Marchaste, outrora, com teus amigos/
E os conduziste com segurança/
Vem, novamente, marchar conosco/
Senhor da História, nossa esperança.
4. Vem, sem demora, guiar teu povo,
Pelos caminhos de cada dia.
Se estás conosco, a noite é clara
E até do pranto nasce a alegria.
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14. ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Que nenhuma família comece em qualquer de repente,
Que nenhuma família termine por falta de amor.
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
E que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte,
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte,
Que eles vivam do ontem, do hoje e em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai,
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, senhor, as famílias! amém! abençoa, senhor, a minha também.
(bis)
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida,
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da 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.
Abençoa, senhor, as famílias! amém! abençoa, senhor, a minha também.
(bis)
15. SENHOR, VEM SALVAR TEU POVO (104) Cd 15
1. Senhor, vem salvar teu povo, das trevas da escuridão.
Só Tú és nossa esperança, és nossa libertação.
Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar. (bis)
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor;
da rocha brota água viva, da terra nasce esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz.
Vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor Jesus.
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16. VEM, SENHOR! VEM NOS SALVAR. (877) (Cd 15)
1. 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)
2. Contigo o deserto é fértil,
A terra se abre em flor;
Da rocha brota a água viva,
Da treva nasce o esplendor.
3. Tu marchas a nossa frente,
Es força, caminho e Luz.
Vem logo salvar o teu povo,
Não tardes Senhor Jesus!
17 IMACULADA - (987) - (Cd 1)
Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus:
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
1. Um coração que era “sim” para vida,
Um coração que era “sim” para o irmão,
Um coração que era “sim” para Deus:
Reino de Deus renovando este chão!
2. 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!
3. 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!
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18. MINH’ALMA DÁ GLÓRIAS AO SENHOR (1014) (Cd 9)
Minh’alma dá glórias ao Senhor
Meu coração bate alegre e feliz
Olhou para mim com tanto amor
Que me escolheu, me elegeu e me quis.
E de hoje em diante eu já posso prever,
Todos os povos vão me bendizer
O Poderoso lembrou-se de mim, Santo é seu nome sem fim
O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz
Maria carrega o Salvador porque Deus faz, sempre cumpre o que diz
E quando os povos aceitam lei passa de pai para filho seu dom
Das gerações Ele é mais do que rei, ele é Deus pai, ele é bom
Minh’alma dá glórias ao Senhor
Meu coração bate alegre e feliz
Olhou para mim com tanto amor
Que me escolheu, me elegeu e me quis.
O orgulhoso Ele sabe dobrar, o poderoso Ele sabe enfrentar
O pobrezinho Ele defenderá, não nos abandonará
O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz
Maria carrega o Salvador porque Deus faz, sempre cumpre o que diz
Quem tem demais qualquer dia vai ver o que é ter fome e não ter pra comer
Quem passa fome comida terá, eis que a justiça virá
Minh’alma dá glórias ao Senhor
Meu coração bate alegre e feliz
Meu povo já sente o seu amor, Ele promete, Ele cumpre o que diz
Aos nossos pais Ele um dia jurou
Ele é fiel e jamais enganou, estamos perto da era do amor
Bendito seja o Senhor.
19 – O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS, SANTO É SEU NOME!
O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome!
A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu
Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de Bendita.
O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome!
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O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome! Seu amor para
sempre se estende sobre aqueles que o temem.
O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome!
Manifesta o poder de seu braço: dispersa os soberbos, derruba os poderosos
de seus tronos e eleva os humildes.
O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome!
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.
O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome!
20. AXÉ - IRÁ CHEGAR (1187)
Irá chegar um novo dia.
Um novo céu, uma nova terra, um novo mar.
E nesse dia, os oprimidos,
A uma só voz irão cantar.
Na nova terra o negro não vai ter corrente,
e o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terra o negro, o índio e o mulato,
o branco e todos vão comer no mesmo prato.
Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado,
serão juízes deste mundo de pecado.
Na nova terra o forte, o grande e o prepotente
irão chorar até ranger os dentes.
Na nova terra a mulher terá direitos.
Não sofrerá humilhações e preconceitos.
O seu trabalho todos irão valorizar,
das decisões ela irá participar.
Na nova terra os povos todos irmanados,
com sua cultura e direitos respeitados,
farão da vida um bonito amanhecer.
Com igualdade no direito de viver
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21. VEM, Ó SENHOR, COM O TEU POVO CAMINHAR
Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, /
teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar.
A Boa Nova proclamai com alegria. //
Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria.
E o deserto vai florir e se alegrar. //
Da terra seca, flores, frutos vão brotar//.
Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, //
com sua força vamos juntos caminhar //
e construir um mundo novo e libertado //
do egoísmo, da injustiça e do pecado//.
Uma voz clama no deserto com vigor: //
Preparai hoje os caminhos do Senhor! //
Tirai do mundo a violência e a ambição, //
que não vos deixam ver, no outro, vosso irmão//.
Distribuí os vossos bens com igualdade, //
fazei na terra germinar fraternidade. //
O Deus da vida marchará com o seu povo, //
e homens novos viverão num mundo novo//.
Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua gente,
que luta e sofre, porém crê que estás presente.
Não abandones os teus filhos, Deus fiel, //
porque teu nome é Deus-conosco: Emanuel ://
22. MATARAM MAIS UM IRMÃO (Pe. Zezinho)
Por causa da Tua palavra
Por causa da libertação
Por causa de um pouco de terra
Por uma fatia de pão
Mataram mais um irmão (4 X)
Mais Ele ressuscitará (3 X)
O povo não esquecerá (3 X) (bis)
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Por causa do Teu Evangelho
Por causa da nossa nação
Por causa da esperança
Por causa da religião
Por causa de um mundo mais justo
Por causa de tanta opressão
Por causa de coisas que disse
Por ter defendido os irmãos
23. BENDITA, BENDITA (336)
Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor!
Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor.
A Palavra de Deus escutai. No Evangelho Jesus vai falar.
A justiça do Reino do Pai procurai em primeiro lugar.
24. AVE, MARIA! AVE, MARIA!
Santa Mãe Maria, nessa travessia, / cubra-nos teu manto cor de anil./ Guarda
nossa vida, Mãe Aparecida, / Santa Padroeira do Brasil.
Refrão: Ave, Maria! Ave, Maria!
Mulher peregrina, força feminina / a mais importante que existiu./ Com justiça
queres que nossas mulheres / sejam construtoras do Brasil.
Com amor divino, guarda os peregrinos,/ nesta caminhada para o além!/ Dálhes companhia, pois também um dia / foste peregrina de Belém.
Com seus passos lentos, enfrentando os ventos / quando sopram noutra
direção./ Toda a Mãe da Igreja pede que tu sejas / companheira de
libertação.
25. ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
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Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
26. QUANDO TEU PAI REVELOU O SEGREDO A MARIA
1. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria que,
pela força do Espírito, conceberia.
A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder:
Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprouver!
Hoje imitando Maria, que é a imagem da igreja,
Nossa família outra vez te recebe e deseja,
Cheia de fé, de esperança e de amor,
Dizer “sim” a Deus:
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar! E de ti, nosso pai,
Venha o Espírito Santo de amor, Pra gerar e formar Cristo em nós
2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida
Para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida;
Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração
Foi quem melhor cooperou com a tua missão.
Na comunhão recebemos o Espírito Santo
E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacrossanto;
Vamos agora ajudar-te no plano da salvação:
Eis aqui os teus servos, Senhor!
3. No coração de Maria, no olhar doce e terno,
Sempre tiveste na vida um apoio materno.
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Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir;
Quando morrias na cruz tua Mãe estava ali.
Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio,
Reproduzir nos cristãos as feições de seu Filho.
Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer;
Eis aqui os teus servos, Senhor!
27. PAI NOSSO ECUMÊNICO
Em Am B
Pai nosso que estás nos céus
B7 Em
Santificado seja o teu nome,
Am C B Em
Venha o teu Reino.
Am D7 G
Em
Seja feita a tua vontade,
Em C
B7 Em
Assim na terra como no céu.
Em Am
O pão nosso de cada
B7
dia nos dá hoje,
Em
Perdoa-nos as nossas ofensas,
Em Am B7
Assim como nós perdoamos a
B7 Em
quem nos tem ofendido.
Am B
E não nos deixes cair em
B7 Em E7
tentação, mas livra-nos do mal,
Am D7 G
Em
pois teu é o Reino, o poder
C
B7
e a glória para sempre.
Em E7
Amém.
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ANEXO
PADRE GABRIEL
GABRIEL FÉLIX ROGER MAIRE, missionário e profeta
francês, nasceu no dia 01/08/1936 e foi assassinado
no dia 23/12/1989.
Gabriel sempre teve grande preocupação com as
condições de vida que o povo vivia.
Insistia que ser cristão é fazer diferença, é entrar na luta em defesa
da vida. Quantas vezes dizia que... “Uma Igreja que não incomoda é
uma Igreja acomodada”, com isso incentivou as comunidades a junto
com ele, assumir verdadeiramente a missão de Jesus na sociedade
de hoje.
Em vários momentos da vida do povo Gabriel se fez presente:
• Em passeatas de estudantes, trabalhadores, menores, mulheres...
Gabriel ali estava, registrando a luta e se fazendo parte dela seja
pela redução das passagens de ônibus, melhores salários, respeito,
eleições diretas, etc.
• Engajamento nas associações de moradores, motivando a
necessidade de se organizar para enfrentar quem nos oprime;
• Na organização e coordenação do grupo Fé e Política;
• Incentivou o DIA “C” DE CARIACICA ,valorizando, a partir das
Ceb’s, a cultura a conscientização e a criatividade...
• Na luta por moradia;
• Esteve ao lado do povo de Cariacica no movimento “Paz e
Democracia em Cariacica, respeitem o voto do povo”, juntamente
com outros padres do município, movimentos organizados e
Igrejas.
Devido a todos estes engajamentos, por várias vezes, ele recebeu
ameaças de morte. Diziam que estava fugindo da sua função, deveria
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estar celebrando missa, porém Gabriel se mantinha firme na luta e
junto a ele as comunidades se colocavam como presença viva e o
acompanhavam em todos os momentos.
Assim como Jesus veio defender os pequenos e oprimidos, Gabriel
veio ser conosco um Igreja encarnada. Ele assumiu a opção pelos
pobres e pelas Ceb’s, conscientizando as pessoas da sua importância
na sociedade e na vida comunitária. Em seu testemunho de fé e vida,
não escondia a sua paixão pelos trabalhos das Comunidades Eclesiais
de Base e suas equipes, pelas quais trabalhou e doou sua vida.
Diante das inúmeras ameaças que recebia, Gabriel dizia...
“PREFIRO MORRER PELA VIDA DO QUE VIVER PELA MORTE”.
E nós dizemos...
PADRE GABRIEL PRESENTE.
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PROGRAMAÇÃO
19/12 - Sábado
15h00

Recepção à Delegação Francesa no Aeroporto de Vitória.

20/12 - Domingo
17h30
19h00
Local:

Encontro da Delegação Francesa com Lideranças - Local: Centro de Formação D.Luís Fernandes - Porto de
Santana - Cariacica;
Celebração Eucarística
Centro de Formação D.Luís Fernandes - Porto de Santana - Cariacica.

21/12 - Segunda Feira
18h00

Sessão Especial na Assembléia Legislativa/ES, com presença do Dr. Dalmo de Abreu Dallari, Dr. João Batista
Herkenhoff e demais lideranças e autoridades.

22/12 - Terça feira
17h00
Local:
17h00
18h00

Inauguração do Monumento em Homenagem a
Pe.Gabriel Maire
Praça de Campo Grande (Av.Expedito Garcia);
Caminhada até a sede da APAE - Cariacica;
Encontro Cultural na APAE - Cariacica,

23/12 - Quarta feira
18h00
19h30
Local:

Concentração na Praça 8 de Setembro - Centro de Vitória, seguida de Caminhada até a Catedral de Vitória;
Celebração Eucarística
Catedral Metropolitana de Vitória
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NOVENA DE NATAL 2009
AVALIAÇÃO
a) Como vocês avaliam o Conteúdo desta Novena de Natal?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) Fale sobre o tipo de material usado (papel, ilustração, capa, etc):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
c) Quais as principais dificuldades encontradas pelo grupo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
d) Qual é a média de participação de pessoas no grupo?
__________________________________________________________
f) Que sugestões vocês gostariam de apresentar?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
g) Seu grupo, comunidade ou paróquia já mandou para o CEBI-ES a
avaliação da Novena de Natal 2009? Ainda dá tempo:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Obs.: Pedimos a gentileza de fazer essa avaliação junto com o grupo. O objetivo da
mesma é aperfeiçoar o nosso trabalho, em sintonia com as comunidades. Ela deve ser
destacada do livrinho e enviada para o endereço do CEBI-ES.
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EQUIPE DE REDAÇÃO
Ademir Timóteo

Josué Braga

Bernadete Stein Gomes

Maria de Fátima Castelan

Bráz A. Luchü

Marina Alves do Couto

Eliete Maria Rosa

Naidia Moreira Matielo

Irmã Luíza Dalvi

Norberto Berger

Joana Penha de Souza

Pe. Manoel David Neto

CEBI - Centro de Estudos Bíblicos
Rua Duque de Caxias, 121, Ed. Juel, Sala 206 – Centro
Vitória – 29010-120 - Telefone – (27) 3223-0823/ 9945-2068
Atendimento: 2ª a 5ª feiras de 14 às 19hs
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
Email:cebies@yahoo.com.b

“O amor veio nos visitar”
É com muita alegria, amados irmãos e irmãs,
que desejamos neste início de Ano Litúrgico, os maios
sinceros e calorosos votos de um Feliz e Santo Natal.
Que a luz do Deus menino encha o coração de todos
vocês trazendo-lhes paz, harmonia e felicidade. E que
toda humanidade seja fecundada pelo amor de Deus
que, em cada natal, vem nos visitar.

Pel. Kelder José Brandão Figueira

