ANEXO
FORMAÇÃO PARA OS GRUPOS DE CÍRCULOS BÍBLICOS 2011
Objetivos:
- Fomentar o trabalho de Círculos Bíblicos nas Paróquias da Arquidiocese;
- Animar os diversos grupos de Círculos Bíblicos já existentes;
- Motivar a criação de novos grupos de Círculos Bíblicos em áreas descobertas

Organização: Conselho de cada Área Pastoral da Arquidiocese
Datas Previstas:
19 de fevereiro - Área Pastoral Vila Velha
19 de março - Área Pastoral Serrana
16 de abril - Área Pastoral Vitória
21 de maio - Área Pastoral Serra
18 de junho - Área Pastoral Benevente
16 de julho - Área Pastoral Cariacica

Assessoria: CEBI-ES - Centro de Estudos Bíblicos - ES
Participantes: Membros dos grupos de Círculos Bíblicos das Paróquias, sempre de
acordo com o número de Paróquias e a realidade da Área Pastoral

Local, horário e tempo de duração do encontro: deverá ser pensado
com antecedência por cada Conselho de Área, dentro de um mínimo de 04 horas
e combinado com o Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.

Informações:

Secretaria de cada Paróquia, Conselho da Área Pastoral e
Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.

Arquidiocese de Vitória

Departamento Pastoral
Rua Soldado Abílio dos Santos, 47 - Cidade Alta - Caixa Postal 107
CEP 29015-620 - Vitória - ES
Telefone: (27) 3223-6711
e-mail: mitra.secretariapastoral@aves.org.br
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NOVENA DE NATAL

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Todos: Ó Deus, amigo da humanidade, /
pelos profetas anunciaste ao mundo /
a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. /
Ajuda-nos a testemunhar o seu nome /
e a perceber os sinais de sua vinda em nossa história. /
Conforme a Tua promessa, /
esperamos ver a plena manifestação /
daquele que veio e sempre vem /
para criar em nosso mundo, /
novo céu e nova terra. /
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
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ORIENTAÇÕES GERAIS
• 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 ser
visitadas pelo grupo.
• Cada dia fazer a apresentação, de forma bem carinhosa, das
pessoas que estão participando pela primeira vez.
• Seguir as Instruções para cada encontro levando sempre em conta
a realidade do grupo.
• 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. Aqueles que a comunidade não conseguir cantar
poderão ser substituídos por outro na mesma linha.
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APRESENTAÇÃO
Queridos irmãos e irmãs,
A cada ano a fé da Igreja se renova no início de um novo Ano
Litúrgico. Começamos sempre nos preparando para celebrar o Mistério
da Encarnação de Jesus Cristo na história humana. Assim, o tempo do
ADVENTO traz em si essa esperança, pois o Salvador está no meio de
nós.
A Novena de Natal, popularmente conhecida, é uma das mais
significativas expressões deste tempo de preparação para mergulhar no
Mistério da Páscoa de Cristo, que se manifesta em seu nascimento. Afinal
de contas, a Páscoa de Cristo vai se dando desde a sua Encarnação e
nossas comunidades vão fazendo essa experiência no dia a dia de sua
vida.
Desejamos a vocês, que vivem e celebram essa esperança por meio
da Novena de Natal, que o tempo presente encha de luz e esperança
a todos e todas. E mais, que essa esperança seja acompanhada de
transformação e principalmente de solidariedade, agora e durante todos
os dias do Novo Ano Litúrgico.
Uma boa Novena de Natal, o Advento marcado pela esperança
juntamente com a Celebração do Natal - Santo e Feliz - a cada um de
vocês.
Bom trabalho a todos e todas,
São os sinceros votos de toda a Equipe de Redação e Elaboração de Círculos
Bíblicos do CEBI-ES
Pe. Manoel David Neto
Equipe de Redação e Elaboração de Círculos Bíblicos do CEBI-ES
NOVENA DE NATAL
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NOVENA DE NATAL
1º ENCONTRO
TEMA: “Não temas, pois Deus ouviu os gritos
da criança” (Gn 21,17a)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque. Providenciar uma plantinha
verde (para ser regada cada dia); uma Vela e uma pequena
Imagem de N. Senhora e S. José. Levar durante a Novena, para
cada casa, esses símbolos. Acompanhar um pouco os textos
bíblicos de cada dia da novena e acrescentar outros símbolos
ao ambiente.
2 – ACOLHIDA
Preparar essa acolhida de forma bem carinhosa e aconchegante.
Apresentar as pessoas que ainda não se conhecem, dar
boas vindas aos visitantes. Fazer isso sem pressa e sem
formalismo.
CANTO: Ó vem, Senhor, não tardes mais
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos iniciando a nossa Novena de Natal de 2010.
Vivemos um tempo de Advento, um tempo de expectativas, de
espera. Nos preparamos para celebrar o Salvador, o Libertador,
Jesus Cristo.
Leitor/a: Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém! (Pode ser cantado. Continuar a saudação como
de costume)
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Animador/a: A vida é um grande dom de Deus. Sabemos ainda
por experiência que Deus faz sempre a sua opção pela vida. Em
toda e qualquer circunstância a vida deve vir em primeiro lugar,
nos recordou o 16º Grito dos Excluídos neste ano.
4 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
5 - RECORDANDO A VIDA
Leitora/a: Alguns anos atrás tivemos a oportunidade de
acompanhar pelos meios de comunicação o resgate dramático
de uma criança encontrada boiando dentro de uma lagoa e
enrolada numa sacola.
Para conversar:
Qual foi o motivo que levou aquela criança a ser salva?
(dar tempo para algumas pessoas recordarem a história e conversar
sobre o episódio, suas motivações e desfecho)
CANTO: Envia Tua Palavra
7 – TEXTO BÍBLICO: Gn 21,17-19
(O texto pode ser encenado em forma de mímica, pelas crianças
ou adolescentes, enquanto é proclamado.)
8 - PARTILHA DA PALAVRA
(Dar um tempinho de silêncio para uma meditação pessoal)
a) Quais personagens aparecem nesse texto bíblico?
b) Qual é o papel e o sentimento de cada um dos
personagens?
NOVENA DE NATAL
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c) De que maneira esse texto nos ajuda na preparação para
o Natal?
9 – GESTO CONCRETO
O Gesto Concreto deve ser combinado desde o Primeiro
Encontro. Seria bom que fosse um gesto diferente daquele
que já se faz rotineiramente. Deve ser um Gesto significativo
que marque a vida do grupo.
10 – CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Queremos celebrar o Deus da vida. Rezemos juntos
a Oração pela Criança, um texto da Pastoral da Criança.
Leitor/a 1: Senhor da Vida, que nossas crianças sejam como
Vós o desejais! Que nossa FÉ ajude a buscar mais dignidade e
qualidade de vida para as crianças de nossa comunidade, cidade,
do Brasil e do mundo.
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA! QUE
TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE! (cantar)
Leitor/a 2: Senhor, em muitos lugares a idolatria da riqueza é uma
ameaça para a paz. Nosso planeta está cada vez mais explorado e
poluído, e as crianças são as primeiras a sofrer quando o egoísmo
toma conta do coração das pessoas. Dai-nos coragem para mudar
esta história!
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA! QUE
TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE!
Leitor/a 1: Ajudai-nos a lutar contra as causas que promovem
o empobrecimento, a injustiça e a opressão das crianças e suas
famílias. Dai-nos força para impedir que hoje meninas e meninos
sejam explorados, forçados a trabalhar e envolver-se com drogas,
dormir e acordar com fome e sede, não tenham escola para
estudar, espaço seguro para brincar e morram por causas que
podem ser prevenidas.
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TODOS: EU VIM PARA…
Leitor/a 1: Queremos o bem-estar da criança e o respeito aos seus
direitos. Vamos protegê-la durante toda a sua vida, que é sagrada.
Que o Teu espírito nos ilumine para cuidar da criança desde o
ventre da mãe, e garantir os seus direitos de cidadania. Que ela
receba as vacinas e leite materno, alimentação adequada, água
limpa, oportunidades para se desenvolver plenamente.
TODOS: EU VIM PARA…
Leitor/a 1: Senhor da Vida, junto com nossas crianças, em uma
só voz, agradecemos todo o bem que foi feito por tantas pessoas
de boa vontade. Nossa força está em TI, que nos leva a ação para
construir um mundo no qual a criança possa ter vida, e vida em
abundância! Amém!
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA! QUE
TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE!
11 – PAI NOSSO ECUMÊNICO
12 – AVISOS
- Convidar a todos para o próximo encontro da Novena de
Natal.
- Combinar com as pessoas do grupo, e depois com os outros
grupos da comunidade ou paróquia, uma Celebração e uma
Confraternização de Encerramento da Novena
13 – BÊNÇÃO FINAL

NOVENA DE NATAL
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2º ENCONTRO
TEMA: As parteiras temeram a Deus e não fizeram o
que o rei mandou” (Ex 1,17)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque. Próximo à Bíblia colocar a
vela, a plantinha verde (e regar), as imagens de N.Senhora
e S. José; figuras de crianças sendo ajudadas por pastorais e
ONGs (organizações não governamentais).
2 - ACOLHIDA
Feita por alguém da casa ou do grupo
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos hoje no segundo dia da Novena de Natal.
Queremos pedir ao Deus da vida que nos anime e ilumine em
nossos encontros em preparação ao Natal do Senhor.
Animador/a: Aqui nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
CANTO: Ó vem, Senhor, não tardes mais
4 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
5 - RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Aconteceu em agosto deste ano, em Brasília, o
Encontro Nacional de Parteiras Domiciliares. O objetivo do
encontro foi refletir a sua atividade, buscando qualificação para
esse trabalho tão importante desde os tempos da Bíblia até os
dias de hoje.
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Quais as pessoas que conhecemos nasceram com o trabalho
dessas Parteiras Domiciliares? Conversar sobre a realidade
desse trabalho.
CANTO: Que as nuvens se abram e enviem
5 - TEXTO BÍBLICO: Ex 1,15-21
Animador/a: Vamos partilhar o texto lido.
1- O que queremos destacar neste texto bíblico?
2- Qual a importância dessas mulheres naquele
contexto?
3- O que a história dessas duas mulheres nos ensinam?
6 - CELEBRANDO A VIDA
Leitor/a: Meditemos com a poesia de Maria Soave
“Sou de pão, de terra e de lua”
Amigo, sou da terra,
Nasci do útero
Da nação dos pinheiros da araucária.
Colo quente,
Terra do povo livre.
Terra da humanidade
Terna e fraterna.
Sou mulher- araucária;
Raízes profundas,
NOVENA DE NATAL
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galhos verdes,
mulher canto e em- canto;
vôo, sonho e utopia. Sou mulher nó- de pinho;
teimosa, dura, resistente.
Amigo, sou de pão:
Do fogo aprendi
a lição da dureza,
do trigo a doçura,
e do pão, o meu corpo,
alimento do teu caminhar.
Deste eterno
mudo mudar
nasce a vida,
jorra o sangue.
Sou de lua,
de sonho e de desejo.
A minha noite
é mais clara do que o dia.
A minha escuridão
É grávida de todas as alvoradas.
Amigo,
Nasci mulher. È suficiente.
7 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
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8 - AVE MARIA
CANTO: Senhor, vem salvar teu povo
09 - AVISOS
10 - BÊNÇÃO
Animador/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!
Animador/a: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado!

NOVENA DE NATAL
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3º ENCONTRO

TEMA: “Erguei um sinal para os povos” (Is 62,10c)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Preparar um lugar de destaque para a Bíblia. Colocar também
a plantinha verde, imagem de São José e Nossa Senhora, vela,
figuras ou fotos que mostram ações coletivas para a melhoria da
vida do povo, na cidade e no campo (manifestações locais por
melhoria no bairro ou município, grito dos excluídos, plebiscito
pelo limite da propriedade) e o tema do encontro.
REFRÃO: Ó vem, Senhor, não tardes mais / vem saciar nossa
sede de paz!
(acender a vela)
2 - ACOLHIDA:
(Feita por uma pessoa da casa ou pelo animador/a, motivando
que as pessoas se acolham)
CANTO: Anunciação
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO
SANTO. AMÉM.
Animador/a: É tempo de Advento! Tempo de reavivar nossa
esperança de que a vida plena aconteça, apesar de todos os
projetos de dominação e de morte. Neste terceiro dia de novena
vamos rezar pedindo a Deus para que sejamos sinais visíveis de sua
presença, assumindo nossa missão de fazer a vida acontecer.
TODOS: TU VENS, TU VENS! JÁ SE APROXIMA A
REDENÇÃO!
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4 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
5 - RECORDAÇÃO DA VIDA
Leitor/a 1: “A Campanha pelo Limite da Propriedade da Terra é
um passo importante para a reformulação mais ampla da situação
fundiária do Brasil. Limitar a propriedade da terra é garantir que
haja mais terra para ser destinada a quem nela quer trabalhar e
produzir alimentos…” (Dom Demétrio Valentini, presidente da
Cáritas Brasileira).
Animador/a: No mês de setembro de 2010 aconteceu o plebiscito
pelo limite da propriedade da terra. Participaram deste plebiscito
519.623 pessoas, em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal.
E mais de 500 mil pessoas votaram sim, votaram em defesa da
vida.
• Que outras iniciativas em defesa da vida estão acontecendo
em nossa sociedade?
CANTO: Ai de mim se não disser
6 - TEXTO BÍBLICO: Is 62, 10-12
(Fazer uma proclamação do texto de forma orante e bastante
compreensível. Pode ser feita mais de uma vez para que todos
possam compreender bem o texto)
7 - PARTILHA DA PALAVRA
a) O texto bíblico apresenta uma promessa: a Salvação está
chegando; e apresenta também as atitudes e ações necessárias
como preparação para essa chegada. Quais são elas?
b) De acordo com essa profecia do terceiro Isaías, o que a
Salvação vai produzir no meio do povo de Deus?
c) Como temos nos preparado em nossa casa, comunidade e
sociedade, para celebrar a Salvação que se aproxima?
NOVENA DE NATAL

| Página 15

8 - CELEBRANDO A VIDA
Fazer esse momento de agradecimento a partir do próprio
grupo. Levantar e destacar os diversos sinais de mudanças
(positivas) em nossa sociedade que as pessoas tem observado,
tanto ai perto de vocês quanto em outros lugares. A cada um
ou dois agradecimento cantar o refrão.
TODOS: LOUVADO SEJAS MEU SENHOR, POR TODAS SUAS
CRIATURAS
Animador (a): Somos chamados a ser sinal de vida e de libertação.
Vamos celebrar agradecendo a Deus por tantas pessoas, profetas
e profetizas, grupos que lutam pela vida digna; louvemos a Deus
pela teimosia e coragem daqueles grupos que nunca desistem e
põem a vida em primeiro lugar.
CANTO: Louvado sejas, meu Senhor, por todas suas criaturas
9 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
10 - AVE MARIA
11 - AVISOS:
Para o próximo encontro preparar manchetes ou reportagens
de jornais e revistas, também figuras ou frases que indiquem um
mundo novo possível onde merecemos e queremos viver.
12 - BÊNÇÃO
Animador/a: Abençoe-nos ó Deus da vida! Que Ele faça de nós
um sinal de sua presença para os povos e nos dê a Paz!
EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM!
CANTO: Ó vem, Senhor, não tardes mais!
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4º ENCONTRO
TEMA: “Vejam! Eu vou criar um novo céu e uma
nova terra.”(Is 65,17a)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia em lugar de destaque, cartaz com o tema do dia, vela, a
plantinha verde para ser regada, imagem de São José e Nossa
Senhora, recorte de jornais ou revistas com figuras ou frases de
um mundo possível no qual nós queremos viver.
Canto de Acolhida: refrão contemplativo
2 - ACOLHIDA
Feita por alguém da família que acolhe a novena; se possível a
mãe ou uma mulher que esteja grávida.
CANTO: Isaías
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos no quarto dia da novena de natal. A nossa
reflexão hoje é sobre vida e ecologia. Vivemos em um mundo
que sofre as dores do desmatamento, da poluição, da violência,
da ganância, do consumismo, da desigualdade, da concentração
e da fome.
Leitor/a 1: Com esta reflexão neste dia estamos nos preparando,
vigilantes e com muita esperança para celebrar Jesus Cristo, o
Filho do Criador e nosso Irmão.
Animador/a: Queremos neste 4º dia da novena resgatar toda a
reflexão e ações que fizemos neste ano sobre vida e ecologia na
edificação de outro mundo possível.
CANTO: VEM Ó SENHOR COM O TEU POVO CAMINHAR
NOVENA DE NATAL
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4 - ORAÇÃO DE TODOS OS DIAS
5 - RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher e
os coloca num paraíso. A tarefa principal deles é ser feliz e cuidar
do jardim a eles confiados.
Leitor/a: Contemplando e recordando agora os principais pontos
da Criação de Deus nos perguntemos:
Enquanto imagem e semelhança de Deus, como temos
participado da obra da criação? De que maneira tratamos esse
paraíso que Ele nos deixou? (conversar sobre isso)
CANTO: Envia tua palavra
6 - TEXTO BÍBLICO: Is 65, 17-25
A leitura deve ser feita devagar, de forma orante, para que todas as
pessoas possam entender. Se for necessário pode ler o texto mais
de uma vez até que todos se sintam fortalecidos pela Palavra.
7 - PARTILHANDO A PALAVRA
a) O que você achou mais importante no texto?
b) De acordo com o texto bíblico: Qual é o projeto de Deus para
a humanidade?
c) Como podemos aplicar este projeto de Deus em nossa
comunidade, em nossa família, no trabalho e na sociedade?
CANTO: Ó vem, Senhor não tardes mais
8 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Irmãos e irmãs, com Maria agradecemos vigilantes e
alegres a manifestação do filho de Deus que a todos quer salvar,
cantando.
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Todos: Vem, Senhor, vem nos Salvar. Com Teu povo vem
caminhar!
- Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo nosso ser a tua
morada e vem nos salvar.
Todos: Vem, Senhor, vem nos Salvar. Com Teu povo vem
caminhar!
- Ó Cristo, ajude-nos a reconstituir o mundo novo e vem nos
salvar.
- Ó Cristo guia as nossas famílias em Teu caminho e vem nos
salvar.
- Ó Cristo, guia em Teu caminho todos nós que lutamos e Te
esperamos nas estradas deste mundo.
- Ó Cristo, guia em Teu caminho todos/as aqueles/as que foram
eleitos/as neste ano, que irão tomar posse em 1o de janeiro como
Deputados/as, Senadores/as; Governadores/a e Presidenta da
República.
(Continuar as preces de forma espontânea).
9 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
10 - DEZENA DO TERÇO
11 - ORAÇÃO
Animador/a: Ó Deus de bondade! Olha a Tua família aqui
reunida, nesta Novena de Natal. Dá-nos a graça de acolher com
muita alegria e amor Jesus Cristo, que vem anunciar em nossa
vida o mistério de sua encarnação em nossa humanidade. Pelo
mesmo Cristo nosso Senhor.
Todos: Amém
12 - BÊNÇÃO
NOVENA DE NATAL
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Animador/a: O Deus da esperança, da alegria, da paz e da justiça
permaneça com todos nós, agora e para sempre. Amém.
Animador/a: Louvado seja Jesus Cristo!
Todos: Para sempre seja louvado.
CANTO: Anunciação
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5º ENCONTRO
TEMA: “Ele caminhará à sua frente, para preparar ao
Senhor um povo bem disposto.” (Lc 1,17)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar em um local de destaque: a Bíblia, vela, a plantinha
para ser regada, flores e galhos verdes, as imagens de São José e
Nossa Senhora.
2 – ACOLHIDA
Feita pelo/a animador/a ou pela família que está recebendo.
Propor um grande abraço inicial.
CANTO: Formamos a igreja viva
Animador/a: É com grande alegria que nos reunimos para
celebrarmos o 5º dia da Novena de Natal.
Animador/a: Iniciemos nosso encontro invocando a Santíssima
Trindade.
TODOS: EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM.
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos nos preparando para celebrar a memória
do nascimento de Jesus Cristo.
Leitor/a: João Batista é enviado para caminhar junto com o povo
e prepará-lo para assumir o compromisso com o projeto de Deus,
com todas as suas conseqüências. Busquemos neste encontro a
inspiração para o nosso agir profético.
NOVENA DE NATAL
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REFRÃO: TENHO QUE GRITAR, TENHO QUE ARRISCAR. AI
DE MIM SE NÃO O FAÇO! COMO ESCAPAR DE TI, COMO
CALAR, SE TUA VOZ ARDE EM MEU PEITO! TENHO QUE
ANDAR, TENHO QUE LUTAR, AI DE MIM SE NÃO O FAÇO!
COMO ESCAPAR DE TI, COMO CALAR, SE TUA VOZ ARDE
EM MEU PEITO?
4 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
5 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Ao longo do tempo Deus sempre suscitou muitas
vozes proféticas. Algumas continuam ecoando em nosso meio;
outras foram caladas. Irmãos e irmãs que por amor a vida, doaram
suas vidas, aqui no estado do Espírito Santo e em outros lugares
do Brasil.
Leitor/a: Hoje, trazemos presente o Padre Gabriel, que por nove
anos trabalhou na Arquidiocese de Vitória em favor dos pobres.
No dia 23 de dezembro faremos memória dos 21 anos de seu
martírio.
Animador/a: Recordemos agora outras pessoas que também
doaram suas vidas por amor ao projeto de Deus.
(Convidar as pessoas a falar o nome e a maneira como doaram a
sua vida)
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 (BIS).
6 – TEXTO BÍBLICO: Lc 1, 5-17
(Proclamar o texto de forma orante para que todas as pessoas
possam compreender bem o que foi lido)
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Animador/a: Em um instante de silêncio meditemos o texto que
acabamos de ouvir.
7 - PARTILHANDO A PALAVRA
a) O que mais lhe chamou a atenção no texto?
b) Conforme o texto qual será a ação profética de João Batista?
c) Como este texto ilumina nossa vida?
8 - GESTO CONCRETO
Continuar preparando o Gesto Concreto a ser realizado
pelo grupo.
9 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Irmãs e irmãos, coloquemos nossos pedidos nas
mãos do Deus da vida.
Leitor/a: Ó Deus, fazei que a exemplo da ação profética de
João Batista, sejamos profetas e profetisas para o nosso tempo.
Rezemos:
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.
Leitor/a: Ó Deus, fazei que este período de preparação para
celebrarmos o Natal de Jesus nos ajude a enxergar os diversos
sinais de sua presença libertadora em nosso meio. Rezemos
(motivar outras preces espontâneas).
CANTO: SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS
(Durante o canto erguer ramos como forma de pedido de coragem
para a missão.)
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10 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
Animador/a: De mãos dadas rezemos a oração da unidade.
11 - AVISOS
- Combinar a Celebração de Encerramento
- Continuar convidando outras pessoas para participar da
Novena de Natal
12 – BÊNÇÃO
Animador/a: O Deus da vida e da resistência, que se revela nos
profetas e profetisas da caminhada, nos faça ser testemunhas fiéis
do seu amor, agora e para sempre.
AMÉM
TODOS: EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO
SANTO.
Animador/a: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
PARA SEMPRE SEJA LOUVADO.
CANTO: RELIGIÃO LIBERTADORA
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6º ENCONTRO
TEMA: “José agiu conforme o anjo do Senhor
ordenou” (Mt 1,24)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar em destaque a Bíblia. Não esquecer também a
imagem de São José e de Nossa Senhora, a plantinha verde
e outros símbolos que representem o trabalho, as profissões
dos homens da sua comunidade conforme a sua realidade,
campo ou cidade.
2 - ACOLHIDA
(Preparada por uma pessoa da casa que acolhe ou do próprio
grupo. Acolher de maneira especial hoje os homens que
participam da Novena.)
CANTO: Vem ó Senhor com o teu povo caminhar
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Irmãos e irmãs estamos reunidos preparando nossas
vidas e corações para celebrar o Natal de Jesus. Neste sexto
encontro trazemos presente todos os homens, esposos, irmãos,
filhos, companheiros, pais.
Leitor/a: De maneira especial trazemos uma figura muito
importante, José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus Cristo.
José é uma pessoa querida na fé do povo. Em nossas comunidades
temos muitos homens e também mulheres que carregam o nome
de José.
4 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
5 - RECORDAÇÃO DA VIDA
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Animador/a: Vivemos numa sociedade ainda marcada pelo
machismo e por preconceitos. Ela tolera e ao mesmo tempo
condena a “mãe solteira”, especialmente se a criança é filha de
um homem casado ou influente na sociedade.
Converse no grupo:
De que maneira essa realidade de “mãe” ou “pai” solteiros
está presente na realidade do nosso grupo de Círculos Bíblicos?
Como essas pessoas são tratadas entre nós, na família, na
comunidade e sociedade?
CANTO: Eu vim para escutar
6 - TEXTO BÍBLICO: Mt 1,18-24
(Proclamar o texto bíblico de forma tranqüila e orante para que
todas as pessoas possam mergulhar no Mistério da Palavra de
Deus.)
7 - PARTILHANDO A PALAVRA
a) Destacar os pontos principais deste texto bíblico.
b) Conversar sobre as atitudes atribuídas a José.
c) Que ensinamentos podemos tirar deste texto para nossas vidas,
tanto no aspecto pessoal quanto comunitário?
8 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Deus em sua infinita misericórdia não deixa seu povo
caminhar nas trevas e nem sozinho. Por isso, neste momento,
elevemos a Deus os nossos pedidos.
Leitor/a 1: Iluminai, ó Deus todos os homens para que vivam
intensamente o seu ser, como pais, amigos, companheiros, irmãos,
a exemplo de São José, rezemos...
TODOS: SÃO JOSÉ ROGAI POR NÓS!
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Leitor/a 2: Olhai, ó Deus por todos os homens e mulheres que
se preparam para receber o Sacramento do Matrimônio, a fim
de que assumam esse sinal sacramental como uma vocação.
Rezemos...
TODOS: SÃO JOSÉ ROGAI POR NÓS!
Leitor/a 1: Fortalecei, ó Deus, todas as pessoas, grupos,
pastorais que amparam as crianças abandonadas, as gestantes
desconsoladas, as mães solitárias, rezemos...
(Continuar fazendo preces espontâneas)
9 - PAI NOSSO
Animador/a: De mãos dadas façamos esta oração meditando as
palavras que o próprio Cristo nos deixou.
10 - AVE MARIA
11 - AVISOS
- Convidar e envolver as crianças no próximo encontro;
- Reforçar o convite para a Celebração Final onde todos
os grupos poderão fazer também uma confraternização.
Combinar tudo com antecedência e convidar todas as famílias
visitadas.
12 - BÊNÇÃO FINAL
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7º. ENCONTRO
TEMA: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito o
fruto do teu ventre.” (Lc 1, 42b)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar em um local de destaque: a Bíblia, vela, plantinha verde,
a imagem de São José e Nossa Senhora.
2 – ACOLHIDA
(Feita pelo/a animador/a ou pela família que está acolhendo,
dando destaque especial às crianças presentes)
Animador/a: Na alegria deste nosso encontro vamos nos acolher
com um grande abraço.
REFRÃO: QUE BOM QUE VOCÊ VEIO, QUE BOM QUE VOCÊ
VEIO. FOI O AMOR DE CRISTO, QUE TE TROUXE ATÉ AQUI.
(bis)
Animador/a: Iniciemos nosso encontro invocando a Santíssima
Trindade, a melhor comunidade.
TODOS: EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM.
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos nos preparando para celebrar o Natal de
Jesus. Neste período fazemos memória do nascimento de Jesus
e sua encarnação em nosso meio. Este momento sempre foi
marcado por muitas expectativas.
Animador/a: Nesse 7º dia da Novena de Natal trazemos presente
todas as ações de acolhida, partilha e serviço que estão entre
nós.
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4 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
5 – PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Em nossos dias temos grandes exemplos de
mulheres solidárias. Trazemos hoje presente, especialmente o
trabalho das pessoas que atuam na Pastoral da criança, em sua
maioria mulheres. Mulheres que acolhem as líderes em suas casas,
mulheres que visitam, preparam a pesagem, levam esperança e
solidariedade às famílias, resgatam a dignidade. São... Vidas a
serviço da vida.
Para conversar:
Qual é o trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança? Como
é feito? Que tipo de apoio recebem?
Quais são os aspectos positivos da atuação da mulher em
nossos dias?
(Levantar ou dizer nomes de outras pessoas que exercem ou
exerceram ações de solidariedade em nossa sociedade)
CANTO: MOMENTO NOVO
REFRÃO: QUE ARDA COMO BRASA, TUA PALAVRA NOS
RENOVE/ ESTA CHAMA QUE A BOCA PROCLAMA. (BIS)
6 – TEXTO BÍBLICO: Lc 1,39–45
(Proclamar o texto de forma tranquila e orante para que todos
compreendam)
Animador/a: Em um instante de silêncio meditemos o texto que
acabamos de ouvir. (silêncio)
7 - PARTILHANDO A PALAVRA
a) No texto: Qual foi a ação de Maria? E de Isabel?
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b) O que mais chamou a nossa atenção na ação destas
mulheres?
c) Como este texto ilumina nossa vida?
7 - GESTO CONCRETO
(Retomar o Gesto Concreto definido pelo grupo desde o
início)
8 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Vamos agradecer a Deus, Pai e Mãe, por todas
as pessoas ou grupos que em nosso meio praticam ações de
solidariedade e serviço ao próximo.
Leitor/a 1: Por todas as pessoas que atuam ou apóiam o trabalho
da Pastoral da Criança:
TODOS: OBRIGADO SENHOR...
Leitor/a 2: Por todos os grupos que trabalham com crianças e
adolescentes de rua...
Leitor/a 1: Por todas as entidades que cuidam dos portadores
do vírus HIV...
Leitor/a 2: Por todas as pessoas e entidades que estão a serviço
dos idosos abandonados...
(motivar as pessoas a rezarem por outros grupos de solidariedade,
especialmente para com crianças e adolescentes que estão
vivendoem situação de risco).
CANTO: OBRIGADO SENHOR
8 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
Animador/a: De mãos dadas rezemos a oração da unidade.
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9 - AVISOS
- Conversar sobre a Celebração de Encerramento a ser
realizada;
- Continuar convidando outras pessoas para participarem
juntas da Novena de Natal.
10 – BÊNÇÃO ( Nm 6,24-26).
(Colocar a mão no ombro da outra pessoa)
TODOS: O Senhor nos abençoe e nos guarde;
TODOS: Ele nos mostre sua face e tenha misericórdia de nós.
TODOS: Volva seu rosto para nós e nos dê a paz.
TODOS: Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém!
CANTO: VAMOS EM PAZ
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8º ENCONTRO
TEMA: Deus fez grandes coisas em nosso favor”
(Lc 1,49)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Preparar um lugar de destaque para a Bíblia. Colocar também:
a imagem de S. José e Nossa Senhora; a plantinha verde e
outros símbolos que o grupo escolher.
2 - ACOLHIDA
Uma pessoa da casa acolhe com carinho e um abraço fraterno
a todos e todas que vão chegando.
3 - INTRODUÇÃO
(Deve ser cantado, mas pode ser rezado também pelo/a animador/a
e o grupo vai repetindo. Enquanto isso acende-se a vela)
Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
Glória ao Pai ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
Aleluia, irmãos, aleluia, irmãs (bis)
Nosso Deus vem vindo, a Deus louvação (bis)
De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos! (bis)
Ele já está bem perto, nossa Salvação! (bis)
4 - ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
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5 - RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Neste Tempo de Advento - que é o Mês de Maria
- a Igreja nos convida a olharmos de forma bem firme para a
figura de Nossa Senhora como Maria, mulher, mãe e servidora.
Ela nos é apresentada como aquela que não aceita passivamente
as situações adversas, tanto na vida pessoal, quanto no plano
social.
Leitor/a: Em nossos dias muitas “Marias”, mulheres, mães fazem
como Nossa Senhora: pedem a Deus força para continuar lutando
contra todas as adversidades existentes entre nós e se colocam a
favor da libertação dos marginalizados e oprimidos.
Para conversar:
Quais realidades difíceis que ainda existem, hoje, em nosso
meio, que necessitam de transformação?
CANTO: Eu vim para escutar
6 - TEXTO BÍBLICO: Lc 1,46-56
(Proclamar de forma alegre, vibrante e ao mesmo tempo orante,
a fim de que todas as pessoas possam compreender o mistério ali
revelado)
Animador/a: Acabamos de ouvir o comovente Cântico de Maria.
Ela reconhece que Deus fez nela, grandes coisas. Vamos refletir
sobre o texto.
1. Qual foi a atitude de Maria ao saber que tinha sido escolhida
para Mãe do Salvador?
2. Quais são as principais maravilhas de Deus que Maria reconhece
em sua vida e na vida do seu povo?
3. E hoje, quais as maravilhas que Deus continua realizando em
nós e através de nossas vidas, nossas pastorais e outros grupos?
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7 - GESTO CONCRETO
Conversar sobre o gesto concreto que está sendo preparado.
Combinar onde e quando ele vai ser realizado.
8 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Pai Santo, vós estais realmente sempre presente
entre nós. Por isso, confiantes apresentamos algumas de nossas
necessidades. Pedimos que nos faça mais otimistas diante dos
acontecimentos deste mundo e nos encha de esperança, para
que a exemplo de Maria saibamos enfrentar os desafios em nossa
realidade. Cantemos.
Todos: Escuta esta prece ó Deus de amor. (bis)
Leitor/a 1: Maria, o Magnificat cantou. E com ela também vamos
cantar: Pão e vida é o brado de toda a humanidade nesse século
XXI. Cantemos.
Todos: Escuta esta prece ó Deus de amor. (bis)
Leitor 2: Maria, o Magnificat cantou. E com ela também nós vamos
cantar, protegendo e defendendo nosso próximo, que merece
alimento para saciar sua fome. Cantemos,
Leitor/a 1: Maria, o Magnificat cantou. E com ela também vamos
cantar: O amor que se fazendo refeição sobre a mesa, é vinho
e pão, é o corpo do Senhor. Motive-nos a ser solidários com os
necessitados. Cantemos,
Leitor/a 2: Maria, o Magnificat cantou. E com ela também nós
vamos cantar, implorando pelo povo sofredor que, por falta de
amor, nada tem para viver com dignidade. Cantemos,
Leitor/a 1: Maria, o Magnificat cantou. E com ela também vamos
cantar. De mãos dadas mais um ano passaremos, e jamais nos
esqueceremos desta Mãe que nos traz o Salvador. Cantemos,
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Animador/a: O Cântico de Maria deixa claro de que lado está
Deus. E Maria expressa esse canto com convicção, porque está
experimentando em si mesma, a misericórdia do Senhor para
com toda a humanidade. Com esse espírito rezemos:
09 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
10 - AVE MARIA
CANTO: Mãe de Deus, clamamos a vós
11 - AVISOS
- Convidar para o último encontro todas as pessoas que
participaram.
- Envolver também os demais grupos de acordo com a
realidade da paróquia ou região;
- Combinar uma confraternização de encerramento.
12 - BÊNÇÃO
Animador/a: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
TODOS: Amém!
O Senhor nos mostre seu rosto brilhante e tenha compaixão de
nós!
TODOS: Amém!
O Senhor nos mostre seu rosto e nos conceda a paz!
TODOS: Amém!
Abençoe-nos o Deus todo Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo.
TODOS: Amém!
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9º ENCONTRO
TEMA “Maria, grávida, põe-se a caminho.” (Lc 2, 5)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque, a imagem de São José e Nossa
Senhora, vela, planta verde, se possível alguns dados levantados
pelo Censo 2010.
2 - ACOLHIDA
Preparada por alguém do local que recebe os demais; se houver
uma grávida, convidá-la a participar mais ativamente (ela pode
acender a vela, regar a planta ou ler o texto bíblico)
CANTO
(enquanto acende-se a vela)
Ò luz do Senhor, que vem sobre a terra,
Inunda meu ser, permanece em nós.
TODOS: Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito
Santo, estamos aqui. (bis) Para louvar e agradecer, bendizer e
adorar, estamos aqui, Senhor, Deus trino de amor. (cantar)
3 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Sejam todas e todos bem vindos à grande festa em
preparação ao Natal. Neste nono dia da novena, mais uma vez
nos reunimos para celebrar a memória do nascimento de Jesus,
Salvador e Redentor do mundo.
CANTO: A escolhida
4 - ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
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5 - RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Neste ano tivemos vários fatos marcantes e que
não fazem parte de nossa rotina anual: copa do mundo, censo
2010 e eleições gerais.
Para conversar:
O que cada um desses eventos trouxe ou pode trazer de
resultado para a realidade de nosso país e de todos nós? Qual a
contribuição de cada um deles para um país mais justo, fraterno
e solidário?
CANTO: Maria, mãe dos caminhantes.
Animador/a: O texto que vamos ouvir está no livro da Comunidade
de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 ao 5.
6 - TEXTO BÍBLICO: Lc. 2,1-5
(Proclamar o texto de forma bem orante para que todas as pessoas
possam entender a Palavra de Deus)
7 - PARTILHANDO A PALAVRA
Animador: Depois de conversarmos sobre a nossa realidade e
ouvirmos o texto bíblico podemos continuar a conversa.
(Se for necessário podemos repetir a leitura)
1 – Destaque os principais pontos do texto bíblico.
2 - Quais as conseqüências deste episódio na vida daquela
família?
3 – Qual era a situação social, econômica e política de José e
Maria?
4 – Hoje, nós cristãos, vivemos situação igual ou diferente ao
texto?
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CANTO: Maria, mãe da terra.
8 - GESTO CONCRETO
Convidar todas as pessoas para participar do gesto concreto
proposto, a ser realizado pelo grupo .
9 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Enquanto aguardamos para celebrar a festa da
memória do Natal de Jesus, rezemos em honra a Maria, a sua
mãe. Ela é modelo de mulher, discípula, missionária e cidadã,
para todas e todos.
Após cada saudação, digamos:
TODOS: BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES.
- Salve, mãe do Salvador;
TODOS: BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES.
- Salve, mãe dos marginalizados;
- Salve, mãe dos rejeitados;
- Salve, mãe do Servidor;
- Salve, mãe plena de vida;
- Salve, mãe das famílias;
- Salve, mãe das comunidades;
- salve, mãe dos profetas;
- Salve, mãe dos missionários;
- Salve, mãe das mães.
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CANTO: Natal.
10 - PAI NOSSO ECUMÊNICO
11 - AVE MARIA
12 - BÊNÇÃO E ENVIO (pode ser cantada)
Animador/a: Até a Celebração do Natal de Jesus, temos muito
por fazer. Por hoje nos despedimos com esta benção:
“A bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar.
A bênção do Filho, nascido de Maria,
A bênção do Espírito Santo de amor,
Que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente,
Esteja sobre todos nós. Amém.”
CANTO: Maria, Maria.
12 - ABRAÇO DE PAZ
13 - CONFRATERNIZAÇÃO
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CANTOS
01- Ó VEM, SENHOR NÃO TARDES MAIS
Ò vem, Senhor, não tardes mais,/ vem saciar nossa sede de paz!
1- Ò vem, como chega a brisa do vento./ trazendo aos pobres justiça
e bom tempo!
2- Ò vem, como chega a chuva no chão,/ trazendo fartura de vida e
de pão!
3- Ò vem, como chega a luz que faltou,/ só tua Palavra nos salva,
Senhor!
4- Ò vem, como chega o Libertador,/ das mãos do inimigo, nos salva,
Senhor!

02 – QUE AS NUVENS SE ABRAM E ENVIEM
Aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Que as nuvens se abram e enviem / o orvalho reconfortador. / Que
na terra brote já a flor! / Que venha pra nós o Salvador!

03 – SENHOR VEM SALVAR TEU POVO
1. Senhor, vem salvar teu povo
Das trevas da escravidão
Só Tu és nossa esperança,
És nossa libertação.
Vem, Senhor! Vem nos salvar.
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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!

04 – ANUNCIAÇÃO
Na bruma leve das paixões
Que vêm de dentro
Tu vens chegando
Prá brincar no meu quintal
No teu cavalo
Peito nu, cabelo ao vento
E o sol quarando
Nossas roupas no varal...(2x)
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais...
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A voz do anjo
Sussurrou no meu ouvido
Eu não duvido
Já escuto os teus sinais
Que tu virias
Numa manhã de domingo
Eu te anuncio
Nos sinos das catedrais...

05 – AI DE MIM SE EU NÃO DISSER
Ai de mim se eu não disser / a verdade que ouvi, / ai de mim se eu me
calar / quando Deus me mandar falar!
1- Muitos homens anunciaram / a Palavra da Salvação, / Transformando
suas vidas / na mais bela pregação.
2- Eu também vou anunciando / a mensagem que Deus me diz: / meu
viver vai se tornando / cada dia mais feliz.

06 - LOUVADO SEJA MEU SENHOR
Louvado seja meu Senhor,
Por todas suas criaturas.
1. Pelas pessoas que acreditam no pequeno
E se juntam para o mundo melhorar (2x)
2. Pela mulher que lava a roupa, que cozinha,
arruma a casa e ainda sabe acarinhar. (2x)
3. Pelo trabalhador do campo, que arranca
O pão da terra para a fome não o matar. (2x)
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4. Pelo operário da cidade, que sabe fazer
as coisas de a gente duvidar. (2x)
4. Pelas pessoas que se encontram, pra lutar
Por seus direitos, não se deixando enganar. (2x)

07 - É TEMPO DO MEU ADVENTO
1- E tempo do meu advento, da vinda surpresa no meio de vós; / por
isso conclamo profetas que, ao longo da terra, elevem sua voz. / É
tempo de um novo Isaías, / que, atento aos rumos da vida, / indique
um caminho novo e a libertação para todo o meu povo!
Isaías, Isaías! Anuncia o Messias / e consola o povo meu. (2x)
2- Que eleve sua voz contra todos Aquiles que levam uma vida maldosa.
/ Que aja com grande energia, que implante a justiça e aos pobres
console. Que anuncie uma nova esperança / e um Deus, que é sempre
presença. / Que a todos os homens conteste e, no meio dos povos, /
se torne um profeta.
3- Eu quero que todos os homens caminhem segundo os critérios de
Deus. / Eu quero uma tal comunhão que eu possa chamá-los de filhos
meus! / Eu quero as crianças sorrindo / sempre ao ver novo mundo
surgindo. / Eu quero esperança maior para aqueles que lutam por um
mundo melhor.
Solo: Vá, enche a terra de esperança, ô, / pois junto a ti, junto a ti
sempre estou, ô, ô, ô, ô. Leva a tua fé e sê um sinal ô, ô, / pois Emanuel,
Emanuel já vai voltar, ô, ô, ô, ô. / Crê no meu amor, ele é constante, ô,
ô, / pois junto a ti, junto a ti sempre estou, ô, ô, ô, ô.
4- É tempo de ter mais justiça, não hipocrisia no meio de vós. / De
gente que goste de gente e espere contente o Messias voltar. / É tempo
de ter solução para um mundo que segue pro mal, / por isso você é
escolhido e este povo sofrido será meu sinal.
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08 – 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.
1. A Boa Nova proclamai com alegria. Deus vem a nós, Ele nos salva
e nos recria. E o deserto vai florir e se alegrar. //Da terra seca, flores,
frutos vão brotar//.
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, com sua força vamos juntos
caminhar e construir um mundo novo e libertado // do egoísmo, da
injustiça e do pecado//.
3. Um 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//.
4. 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//.

09 – ENVIA TUA PALAVRA
Envia tua palavra,
Palavra de salvação
Que vem trazer esperança
Aos pobres, libertação.
1. Tua palavra de vida
É como a chuva que cai,
Que torna o solo fecundo
E faz nascer a semente;
É água viva da fonte,
Que faz florir o deserto,
Página 44 |

NOVENA DE NATAL

É uma luz no horizonte
É um novo caminho aberto
2. Ela nos vem no silêncio,
No coração de quem crê,
No coração dos humildes,
Que vivem por teu poder.
Aos fracos ela dá força,
Aos pobres, sabedoria,
E se tornou nossa carne,
Nasceu da virgem Maria.
3. Vem visitar nossa terra,
Ó sol, de um novo dia,
Que rasga trevas da noite
E todo o mundo alumia.
Olha o teu povo cativo
Tem pena de sua dor,
Porque és a nossa esperança,
És nosso Deus salvador.

10 – FORMAMOS A IGREJA VIVA
1. Celebremos co’alegria nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto
de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos
traz libertação.
Formamos a igreja viva que caminha para o Reino do Senhor. vivendo
em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor.
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2. Vamos juntos construir fraternidade, trabalhando pela paz universal.
Ser semente de uma nova sociedade, gente unida para combater o
mal.
3. Jesus Cristo realiza a unidade e não quer que nós vivamos
separados. Na união teremos forças pra vencer e ajudar o nosso irmão
desamparado.

11- SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS
1. “Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão...
MUITO TEMPO NÃO DURA A VERDADE,
NESTAS MARGENS ESTREITAS DEMAIS,
DEUS CRIOU O INFINITO PRA VIDA SER SEMPRE MAIS!
É JESUS, ESTE PÃO DE IGUALDADE, VIEMOS PRA COMUNGAR,
COM A LUTA SOFRIDA DO POVO QUE QUER TER VOZ, TER VEZ,
LUGAR! COMUNGAR É TORNAR-SE UM PERIGO, VIEMOS PRA
INCOMODAR! COM A FÉ E A UNIÃO NOSSOS PASSOS, UM DIA,
VÃO CHEGAR!
2. O Espírito é vento incessante, que nada há de prender. Ele sopra até
no absurdo, que a gente não quer ver...
3. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou, nosso Deus
fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou...
4. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que
o povo usou pra construir...
5. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a
alegria, fazendo comunhão.
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12 - RELIGIÃO LIBERTADORA
È POR CAUSA DO MEU POVO MACHUCADO QUE ACREDITO EM
RELIGIÃO LIBERTADORA! É POR CAUSA DE JESUS RESSUSCITADO
QUE ACREDITO EM RELIGIÃO
LIBERTADORA!
1. É por causa dos profetas que anunciam/ Que batizam, que
organizam, denunciam/ É por causa de quem sofre a dor do povo/ É
por causa de quem morre sem matar.
2. É por causa dos pequenos e oprimidos/ Dos seus sonhos, dos seus
ais, dos seus gemidos/ É por causa do meu povo injustiçado/ Das
ovelhas sem rebanho e sem pastor.
3. É por causa do profeta que se cala/ Mas até com seu silêncio grita
e fala/ É por causa de Jesus que anunciava/ Mas também gritava aos
grandes: ai de vós.
4. É por causa do que fez João Batista/ Que arriscou mas preparou a
tua vinda/ É por causa de milhões de testemunhas/ Que apostaram
suas vidas no amor.

13 – MOMENTO NOVO
1. Deus chama a gente pra um momento novo/ de caminhar junto com
seu povo. É hora de transformar o que não dá mais/ sozinho, isolado,
ninguém é capaz.
POR ISSO VEM! ENTRA NA RODA COM A GENTE, TAMBÉM! VOCÊ
É MUITO IMPORTANTE! VEM! (BIS)
2. Não é possível crer que tudo é fácil, há muita força que produz
a morte/ Gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o
cordão.
3. A força que hoje faz brotar a vida/ atua em nós pela sua graça/ é Deus
quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar.
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14 - OBRIGADO SENHOR
1. Obrigado Senhor, porque és meu amigo/ porque sempre comigo,
Tu estás a falar. No perfume das flores/ na harmonia das cores e no
mar que murmura o seu nome a rezar.
ESCONDIDO TU ESTÁS/ NO VERDE DAS FLORESTAS/ NAS AVES
EM FESTA/ NO SOL A BRILHAR. NA SOMBRA QUE ABRIGA, NA
BRISA AMIGA/ NA FONTE QUE CORRE/ LIGEIRA A CANTAR.
2. Te agradeço ainda porque na alegria/ ou na dor de cada dia posso
te encontrar./ Quando a dor me consome, murmuro o teu nome/ e
mesmo sofrendo eu posso cantar.

15 - VAMOS EM PAZ:
VAMOS EM PAZ E O SENHOR NOS ACOMPANHE PARA SEMPRE!
NOSSA MISSÃO É CONSTRUIR UM MUNDO NOVO, MAIS
IRMÃO!
1. Vamos repartir mais alegria, no mundo que se esvazia do sentido
de viver. Vamos crer na força da verdade para que a humanidade
sinta a vida renascer.
2. Vamos neste mundo de incerteza, defender com mais firmeza
o calor da união. Onde não houver fraternidade levemos nossa
amizade em verdadeira comunhão.

16 – EU VIM PARA ESCUTAR
1.Eu vim para escutar.
Tua Palavra, tua Palavra, / tua Palavra de amor.
2.Eu gosto de escutar.
3.Eu quero entender melhor.
4.O mundo ainda vai viver.
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17 – MÃE DE DEUS, NÓS CLAMAMOS A VÓS
Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis)
1.Os coros dos anjos vos louvam. / Maria, clamamos a vós.
2.Saúdam-vos todos os santos. / Maria, clamamos a vós.
3.O mundo dos astros vos louva. / Maria, clamamos a vós.
4.A Santa Igreja vos louva. / Maria, clamamos a vós.
5.Os homens na terra vos louvam. / Maria, clamamos a vós.
Todos: Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis)
6.Vós sois medianeira das graças. / Maria, clamamos a vós.
7.Sois sede da sabedoria. / Maria, clamamos a vós.
8.Sois Mãe da eterna beleza. / Maria, clamamos a vós.
9.Sois Mãe do perpétuo socorro. / Maria, clamamos a vós.
10.Sois Mãe do amor verdadeiro. / Maria, clamamos a vós.
Todos: Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis)
11.Vós sois a alegria dos santos. / Maria, clamamos a vós.
12. Dos mártires sois Rainha. / Maria, clamamos a vós.
13.Vos sois a Rainha dos justos. / Maria, clamamos a vós.
14.Vós sois o socorro na luta. / Maria, clamamos a vós.
15. De paz sois fiel mensageira. / Maria, clamamos a vós.
Todos Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis).
16. Sois fonte de toda virtude. / Maria, clamamos a vós.
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17.Sois templo do Espírito Santo. / Maria, clamamos a vós.
18.Sois arca da nova aliança. / Maria, clamamos a vós.
19.Do Reino do céu sois a porta. / Maria, clamamos a vós.
20.Sois glória da Santa Igreja. / Maria, clamamos a vós.
Todos: Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis)
21.Vos sois o refúgio nas dores. / Maria, clamamos a vós.
22.Vós sois o auxílio do povo. / Maria, clamamos a vós.
23.Vós sois dos enfermos saúde. / Maria, clamamos a vós.
24.Consolo dos desamparados. / Maria, clamamos a vós.
25.Na morte sois nossa esperança. / Maria, clamamos a vós.
Todos: Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis)

18 – A ESCOLHIDA
1- Uma entre todas foi a escolhida: foste tú,
Maria, serva preferida,
Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo,
Vem caminhar com teu povo,
Nossa mãe sempre será. (bis)
2- Roga pelos pecadores desta terra,
Roga pelo povo que em Deus espera,
Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
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19 - MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES
Maria, mãe dos caminhantes
Ensina-nos a caminhar
Nós somos todos viajantes
Mas é difícil sempre andar
1. Fizeste longa caminhada
Para servir a Isabel
Sabendo-te de Deus morada
Após teu sim a Gabriel
2. Depois da dura caminhada
Para a cidade de Belém
Não encontraste lá pousada
Mandaram-te passar além

2O -MARIA, MÃE DA TERRA
Maria, mãe da terra, Maria, mãe do céu.
Maria, mãe dos homens, Maria, mãe de Deus.
Maria, traga o Cristo. Nós somos filhos seus.
Maria, mãe dos homens, Maria, mãe de Deus.
1- Canta a terra, novo céu vai chegar,
Cantam os homens encontrando seu lugar.
2- Cantam a terra, nuvens, águas a jorrar,
Cantam os homens vida nova, o despertar.
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3- Cantam a terra, a semente a germinar,
Cantam os homens vida nova, o despertar.
4- Canta a cidade, liberdade conquistar,
Cantam as gentes, as correntes vão quebrar.

21 - MARIA, MARIA
Maria, Maria é um dom, uma certa magia,
Uma força que nos alerta,
Uma mulher que merece viver e amar
Como outra qualquer do planeta.
Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor,
É a dose mais forte, lenta,
De uma gente que ri, quando deve chorar
E não vive, apenas agüenta.

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça,
É preciso ter gana, sempre,
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria, mistura a dor e a alegria.
Mas é preciso ter manha, é preciso ter raça,
É preciso ter sonho, sempre,
Quem traz na pele essa marca,
Possui a estranha mania de ter fé na vida.
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22 - NATAL
1- A gente passa o ano inteiro assim,
Andando sempre do começo ao fim.
Será que Cristo esteve cada dia,
Ao nosso lado, em nossa companhia?
Natal é tempo de rever,
Da gente amar e renascer.
Natal é tempo de pensar, em Deus,
Que só nos quer salvar. (bis)
2- Por toda parte vemos tantas luzes,
Por toda parte vemos tantas cruzes.
Natal é tempo de partir o pão,
Natal é tempo de salvar o irmão.
3-Em nossa festa é bom lembrar também,
Daquela gente que natal não tem,
Tem mais sentido toda a nossa vida,
Ao repartir a graça recebida.
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ANEXO
ALGUÉM É O CENTRO DA FESTA:
JESUS, NOSSO SENHOR
Padre Osmar Augusto Bezutte, SDB

O Natal é uma das festas mais importantes para a Igreja
católica. Por isso, ele tem uma preparação, uma celebração e
seu prolongamento. Conheça mais sobre o Advento e o sentido
do Natal.
Natal. O momento mais esperado do ano. Famílias que se
encontram. Troca de presentes. Mesa farta. Presépio. Luzes.
Comércio enfeitado, publicidade... Um clima diferente nas famílias,
nas pessoas... Música no ar: aquela harpa famosa, John Lennon,
Simone, comer, beber, cear, trocar presentes, matar saudades,
passar a noite curtindo e depois... Dormir até meio-dia. Que
mais?
Quantos fazemos a festa, mas não nos lembramos do dono
da festa! O que é o Natal?
Alguém é o centro da festa: Jesus, nosso Senhor. A luz que veio
ao mundo, o Filho de Deus que se encarnou e se fez um de nós.
É o nascimento do Menino-Deus!
A Igreja celebra duas grandes festas durante o Ano litúrgico: o
Natal e a Páscoa. Esta última é a mais importante. E porque são
importantes, essas festas têm uma preparação, a celebração e
seu prolongamento.
O ADVENTO - é a preparação do Natal. Vem do latim: adventus,
que quer dizer chegada, vinda. Festa não se improvisa, não é?
Senão, paga-se mico! E a preparação contém em si certo ar de
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mistério para surpreender, coração e idéias a mil, confidências,
ensaios, torcida para dar certo, compras, enfeites... Enfim, o
Advento é mais, criando em nós uma espiritualidade com alguns
apelos:
Primeiro, a expectativa vigilante e alegre: porque o que se
espera, temos certeza que se realizará. Deus é fiel. Recordamos
as duas vindas de Cristo: a segunda vinda (do início do Advento
até o dia 16 de dezembro); e a primeira vinda (de 17 a 24 de
dezembro).
O segundo apelo é o da esperança: temos esperança de que
“Ele virá” trazendo um jeito diferente de ver o mundo, as pessoas,
os acontecimentos. É uma esperança intensa e paciente da Igreja
que busca a cidade futura e definitiva, esperando um dia o pleno
advento do Senhor para o mundo inteiro. É cantar o refrão: “Vem
vindo a libertação; ergam a cabeça, levantem do chão!”
Vem em seguida a conversão: é um tempo de mudança de
vida. Não haverá alegria, esperança e festa sem retornar ao Senhor
de todo o coração. É preciso “despertar do sono” (Rm 13). Os
profetas Isaías e João Batista nos alertam para o compromisso de
“endireitar os caminhos”.
Por fim, a pobreza: no sentido bíblico, daquele que confia em
Deus e apóia-se totalmente nele. Como Maria, a “serva (a escrava,
a pobrezinha) do Senhor”. Ela é o modelo dos pobres do Senhor,
que esperam suas promessas, confiam nele e estão disponíveis,
para a realização do seu plano.
Assim, como diz Ione Buyst, o “advento é a experiência de
uma gravidez”, olhando para Maria, grávida de Jesus. É não ver a
hora de o Filho nascer e se manifestar ao mundo.
A CHEGADA DO NATAL - O Natal é a celebração do que o
evangelista João nos relata: “A Palavra se fez homem e habitou entre
nós” (1, 14). O Deus invisível torna-se vivível num corpo humano,
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num bebê frágil como qualquer ser humano. A palavra vem do
latim: Natalis Solis Invicti, ou seja: “Nascimento do Sol invicto” e
se refere à festa pagã da Roma antiga no dia 25 de dezembro ao
deus sol. A Igreja cristianizou esta festa: Jesus é o verdadeiro sol,
a luz do mundo, que vence as trevas do pecado.
Na criança indefesa, à luz da Páscoa, nossa fé reconhece o
Filho de Deus, o Messias-Salvador, o Rei das Nações que recebe
do Pai todo o poder para implantar o seu Reino. E Jesus nasce
de novo a cada Natal, naqueles que aceitam sua mensagem do
Reino e procuram viver o que Ele ensinou.
Sua celebração se prolonga por oito dias (Oitava) e ainda na
Festa da Sagrada Família (Jesus veio “casar” a família humana
e a família divina!), na Solenidade da Mãe de Deus (depois do
Filho, lembramos a Mãe!), na Epifania do Senhor, (manifestação
do Senhor ao mundo inteiro nos três magos) e no Batismo do
Senhor (missão de Jesus ungido pelo Espírito, apontando também
a nossa missão de batizados).
Perguntas para reflexão pessoal e em grupos:
1. Quais as 4 atitudes que o Advento nos pede? Estamos conseguindo
vivenciá-las?
2. O que celebramos na liturgia do Natal?
3. Como será o seu Advento e seu Natal daqui pra frente? Serão
mais iluminados?!
Artigo publicado no Boletim Salesiano, edição de novembro/dezembro 2008, pág. 16-17. ANEXO

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 6ª feiras de 9h às 12hs e 14h às 19hs
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
Email:cebies@yahoo.com.br
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PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO
DE CÍRCULOS BÍBLICOS PARA 2011
1 – Evangelho de Mateus (1º bloco) – em sintonia com o Ano
Litúrgico – Ano A – Fevereiro de 2011;
2 - Campanha da Fraternidade 2011 – Tema: “Fraternidade e a
vida no planeta”; Lema: “A criação geme em dores de parto” (Rm
8,22) – para a Quaresma – março e abril;
3 – Evangelho de Mateus (2º bloco) – maio;
4 – Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos – At 2,42: “Eles
eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão fraterna,
à fração do pão e às orações” - 05 a 12 de junho;
5 – Evangelho de Mateus (3º bloco) – junho e julho;
6 – Livro do Êxodo (1º bloco) – Setembro – livro do mês da
Bíblia;
7 –Livro do Êxodo (2º bloco) – Outubro – continuando a reflexão
(ligando com as missões);
8 – Novena de Natal 2011.
Observações:
- A Campanha de Combate à violência e ao extermínio da
Juventude, embora não apareça como um tema específico, estará
distribuída durante o ano nos diversos blocos.
- Os pedidos dos livros devem ser feitos através da Secretaria
da Paróquia ou do Departamento de Pastoral da Arquidiocese de
Vitória.
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Encontros

Família

Data / horário

1º dia
2º dia
3º dia
4º dia
5º dia
6º dia
7º dia
8º dia
9º dia
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