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Natal é a celebração festiva de um dos mistérios mais 

importantes da fé cristã: o mistério da encarnação 

de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai.  A cada ano, nos-

sas Paróquias com suas comunidades se reúnem para 

celebrar a sua fé e atualizar esse mistério na sua vida. “O 

Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós” no seio de 

uma família, tendo São José como seu pai adotivo e Maria 

Santíssima como sua querida mãe. 

Natal é a festa da vinda do Messias prometido, Jesus 

Cristo,  Senhor nosso. Sua vinda na história humana acon-

teceu na Família de Nazaré. Por isso, a celebração desta 

Festa tem significado importante para todas as famílias 

da terra e, particularmente, para as famílias cristãs que, 

a cada ano se encontram para aprofundar sua Fé, renovar 

sua Esperança e revigorar-se na prática do Amor.

Considerando o espírito familiar próprio desta festa 

litúrgica, em comunhão com o Ano Arquidiocesano da 
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Família, a novena de Natal terá como tema central: “A casa 

como manjedoura de Cristo:  O Verbo se fez carne, em família, 

e habitou entre nós”. O objetivo é refletir sobre a família como 

dom e compromisso, santuário da vida, lugar da esperança 

e da conversão, escola da oração, raiz da vida cristã e berço 

de todas as vocações. Esta novena será uma ocasião especial 

para colocarmos em evidência o tema da família, prioridade 

pastoral assumida pela Arquidiocese durante este desafiante 

ano de 2020. Durante a novena de Natal queremos não so-

mente refletir sobre esta importante instituição, mas rezar 

em família e pela santificação das famílias do mundo inteiro. 

Na companhia da Sagrada Família de Nazaré, queremos 

renovar o nosso Sim a Deus e o nosso compromisso com a 

vivência concreta do Evangelho, em família.

Pe. Edmar José da Silva

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
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A novena de Natal deve ser realizada em família, nas casas, e não no 
salão paroquial, capela ou igreja. 

A Bíblia é indispensável. Coloque-a em um lugar de destaque e, se 
possível, cada participante leve sua Bíblia para o encontro.

Sugerimos que se inicie a Novena de modo que o último encontro 
termine em data próxima ao Natal. Pode-se fazer em datas que forem 
mais convenientes aos participantes. O importante é que se faça a 
Novena de Natal em família.

Cada paróquia receberá um CD com as músicas da Novena para facili-
tar o aprendizado dos cânticos. Os párocos encaminharão uma cópia 
do CD para cada comunidade. Na comunidade, cada grupo deve ter 
o seu CD e deve se reunir, antes do início da Novena, para ouvi-lo e, 
assim, aprender as músicas. 

Precisamos conhecer melhor a Palavra de Deus. E o melhor meio de 
conhecê-la é pela leitura e reflexão em grupo. Com certeza, a oração 
e reflexão da Palavra de Deus vão santificar nossas famílias.

Este ano, devido a pandemia da Covid-19, somos convidados a re-
zar, EM FAMÍLIA, a Novena de Natal, que será um momento muito rico 
para todas as famílias de nossa Arquidiocese!

1

2

3

4

5

Orientações para a realização da Novena

6
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“Ó Menino, que teve como berço uma manjedoura; Ó Criador do universo, que 
se despiu da glória divina; Ó Redentor, que ofereceu seu corpo vulnerável em 
sacrifício pela salvação da humanidade!

Que o brilho do seu nascimento ilumine a noite do mundo. Que o poder da 
sua mensagem de amor frustre as armadilhas orgulhosas do maligno. Que o 
dom da sua vida nos faça entender cada vez mais claramente o valor da vida 
de cada ser humano.

Maria, que vigia seu Filho todo-poderoso, conceda-nos seus olhos para con-
templá-lo com fé; conceda-nos o seu coração para adorá-lo com amor. Em sua 
simplicidade, o Filho de Belém nos ensina a redescobrir o verdadeiro significa-
do de nossa existência; Ele nos ensina ‘a viver vidas sóbrias, retas e piedosas 
neste mundo’. 

Ó Noite Santa, tão esperada, que uniste para sempre Deus e o homem! Tu nos 
renovas a esperança. Tu nos garantes o triunfo do amor sobre o ódio, da vida 
sobre a morte. No luminoso silêncio da tua Natividade, Tu, Emmanuel, conti-
nuas falando conosco. E estamos prontos para te ouvir. Amém!”

“Senhor, nesta novena de natal, ofereço diante de Tua manjedoura como pre-
sente, o meu coração, a minha vida, a minha família com todas as alegrias, 
todas as lágrimas, sofrimentos e esperanças contidos em nossos corações.  

Pedimos por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue uma lágrima. 
Por aqueles que gemem sem ter quem escute seu clamor. Suplicamos por 
aqueles que Te buscam sem saber como e onde Te encontrar.

 Abençoa, Jesus-Menino, cada pessoa do planeta Terra, colocando em seu co-
ração a Tua Luz, a Luz eterna que vieste acender na noite escura de nossa fé. 
Fica conosco, Senhor! Amém!”
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Ambiente: Bíblia, velas, flores, imagem ou estampa da Sagrada Família. 

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo!
todos: Amém!

Dir.: Sejam todos bem-vindos (as) ao pri-
meiro encontro da novena de Natal! Nos 
encontraremos durante nove dias consecu-
tivos para rezar e nos preparar melhor para 
a celebração do Natal do Senhor.                                    
Nesse ano, a novena de Natal nos convida 
a refletir e rezar pelas nossas famílias, à luz 
da família de Nazaré. Para começar, nesse 
primeiro encontro vamos refletir sobre a fa-
mília como morada de Deus. Desejamos que todos sintam-se bem acolhidos. 
Iniciemos nossa novena, cantando:

CANTO | 1. É no campo da vida que se esconde um tesouro. / Vale mais que o 
ouro, mais que a prata que brilha. / É presente de Deus, é o céu já aqui, / o amor 
mora ali e se chama família.
Como é bom ter a minha família, como é bom! / vale a pena vender tudo  
mais para poder comprar. / Esse campo que esconde um tesouro, que é 
puro dom, / é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.
2. Até mesmo o céu desejou ser família / para que a família desejasse ser céu. 

/ Nela se faz a paz no ouvir, no falar, / e na arte de amar, o amargor vira mel.                                                                      
3. Na família a mentira não se dá com a verdade, / e a fidelidade sabe o peso 

da cruz, / porque lá há amor, há renúncia e perdão, / há também oração e o 
chefe é Jesus.

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

Família:
Morada de Deus1ºDia
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3. MOtIvAçãO                                                                                                                    
Dir.:  A família é sagrada, pois o Senhor faz morada no seu seio. Assim é preciso 
cuidar dessa instituição querida por Deus e tão importante para o ser humano 
e a sociedade. Sem a base familiar, o ser humano perde o seu referencial hu-
mano e espiritual.

Leitor 1: O Catecismo da Igreja Católica diz que “a família é a célula originária 
da vida social” (CIC 2207). Nessa afirmação e em outras reflexões sobre a fa-
mília, compreendemos que essa instituição é merecedora de todo o cuidado 
e de toda proteção. Contudo, é possível perceber que, por vezes, a atenção à 
família é falha e não é levada muito a sério.                                                                                   
todos: O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe 
uma ajuda que lhe seja adequada” (Gn 2, 18).

Leitor 2: A Sagrada Escritura fala do cuidado de Deus para com o ser humano. 
A Bíblia narra a experiência do relacionamento conjugal, que é fonte e origem 
da experiência familiar (cf. Gn 2, 24). Além disso, na plenitude dos tempos, ao 
enviar seu Filho ao mundo, Deus quis que Ele se encarnasse no seio de uma 
família, a Sagrada Família de Nazaré. 
todos: “Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mu-
lher” (Gn 2, 24).

Leitor 3: Jesus fez a experiência do aconchego familiar, de ter sido amado e am-
parado por uma mãe e um pai adotivo. Como todas as famílias, a família de Naza-
ré também enfrentou várias dificuldades neste mundo, dentre elas se destacam: 
Maria e José tiveram que fugir com o menino Jesus para o Egito, visando salvar a 
sua vida da perseguição de Herodes (cf. Mt 2,13-15); a angústia e a aflição de José 
e Maria com a perda do Menino Jesus na volta de Jerusalém (cf. Lc 2, 41-52); a dor 
de Maria aos pés da cruz (cf. Jo 19,25). Possivelmente, vários outros sofrimentos 
marcaram a vida da família de Nazaré, mas foram todos enfrentados com muito 
amor, muita unidade e, acima de tudo, muita confiança em Deus.                                                                                  
todos.: O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe 
uma ajuda que lhe seja adequada” (Gn 2, 18).

Leitor 4: Jesus, o filho amado de Deus, fez morada no seio da família de Naza-
ré. Aquela família tornou-se lugar onde Deus habita, santuário do amor. Esta 
realidade deve servir de inspiração para as nossas famílias. Elas devem se tor-
nar também morada de Deus, santuário onde Jesus habita. Feliz a família que 
tem Jesus como hóspede! Como qualquer outra família, terá alegrias e dificul-
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dades, mas saberá enfrentar melhor os momentos de crise e angústia porque 
terá Deus muito próximo. 
todos: “Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mu-
lher” (Gn 2, 24).

4. FAtO DA vIDA
De Jerusalém, uma família descia rumo a Jericó. Descia sobre os caminhos 

tortuosos e difíceis da história. Trazia as esperanças e os projetos inspirados 
em sua experiência de Deus. Numa curva da estrada, foi assediada pelo mate-
rialismo, pelo ateísmo e pelos prazeres do mundo. Estes se enfureceram con-
tra a família, destruindo sua paz, suas esperanças e suas propostas que, ainda, 
espelhavam os valores humanos e cristãos. 

Da família roubou, em primeiro lugar, a fé, que bem ou mal tinha sido con-
servada até aquele momento. Depois, despiu-a da unidade e da fidelidade, da 
casa e da terra, do trabalho e da saúde, da educação e da alegria dos filhos e 
de toda coisa boa que o amor e o carinho lhe ofereciam. Tirou-lhe, enfim, a se-
renidade e o aconchego do lar, a solidariedade da vizinhança e a hospitalidade 
sagrada para com os caminhantes e os pobres. Ela ficou quase morta. 

Jesus passou por aquele caminho e viu o estado deplorável da família e 
compadeceu-se dela. Curvando-se, curou-lhe as feridas, aplicando-lhe o óleo 
da ternura e o vinho da misericórdia. Depois, carregou-a nos ombros, levou-a 
à Igreja e, entregando-a, lhe disse: “Eis quem te trago! Já paguei por ela tudo 
o que devia ser pago. Comprei-a com meu sangue e quero fazer dela a minha 
pequena esposa. Não a deixe mais sozinha pelo caminho, em poder dos que 
lhe fazem mal. Alimente-a com a minha Palavra e com o meu Pão, e, ao meu 
retorno, pedir-lhe-ei contas dela”. 

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: Aclamemos a Palavra de Deus, cantando:
CANTO | A vossa Palavra Senhor é sinal de interesse por nós (bis).
1.Como um Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor.
2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração.
Leitura bíblica: Mt 19, 3-6

PARA REFLETIR
1. Diante das várias realidades familiares, qual o sonho de Deus para as famí-

lias?
2. Família deve ser lugar de aconchego e de paz. As situações atuais têm permi-

tido que a paz e o aconchego sejam uma realidade nas famílias?
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6. GEStO CONCREtO
Que cada membro desse grupo de novena faça o compromisso de rezar um Pai 
Nosso a cada dia da novena em intenção das famílias, para que vivam segundo 
a família de Nazaré.

7. ORAçãO FINAL (página 6)

8. AvISOS E DESPEDIDA

CANTO | 1. Chegou a hora de sonhar de novo / de tornar-se povo e se fazer 
irmão. / Chegou a hora que ligeiro passa / de ganhar a graça para a conversão.
Meu caro irmão, / olha pra dentro do seu coração, / vê se o Natal se tornou 
conversão e te ensinou a viver.
2. Chegou à hora de viver o Cristo / e acreditar que isso é se tornar maior. / Che-

gou a hora de pensar profundo / e perceber que o mundo pode ser melhor. 
3. Será difícil tantas mãos unidas / não fazer da vida um tempo sem igual? / 

Será difícil tanto amor e afeto / não tornar concreto o gesto do Natal?
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Ambiente: Bíblia, velas, flores, imagem de Maria Santíssima.

1. ACOLHIDA 
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo!
todos: Amém!

Dir.: Sintam-se acolhidos para juntos rezarmos 
mais um encontro de nossa novena. Que este 
momento seja oportuno para que todos nós 
possamos aprender a prática do amor, do di-
álogo e do perdão, especialmente no seio de 
nossas famílias. Coloquemo-nos na presença 
de Deus e iniciemos nosso encontro!

CANTO | 1. Minha prece de pai / é que meus fi-
lhos sejam felizes. / Minha prece de mãe / é que meus filhos vivam em paz. / 
Que eles achem os seus caminhos! / Amem e sejam amados! / Vivam ilumina-
dos!
Ilumina, / ilumina, / nossos pais, nossos filhos e filhas! / Ilumina, / ilumina, 
/ cada passo de nossas famílias.
2. Nossa prece de filhos / é prece de quem agradece. / Nossa prece é de filhos / 

que sentem orgulho dos pais. / Que eles trilhem os teus caminhos! / Louvem 
e sejam louvados! / Sejam recompensados!

3. Minha prece, ó Senhor é também / pelos meus familiares. / Minha prece, ó 
Senhor / é por quem tem um pouco de nós. / Que eles achem os seus cami-
nhos! / Amem e sejam amados! / Vivam iluminados.

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

3. MOtIvAçãO                                                                                                                   
Dir.: É na família que aprendemos e vivemos os valores humanos e espirituais, 

Família:
Lugar de conversão

2ºDia
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e são exatamente esses valores que nos fazem cidadãos respeitosos e cristãos 
maduros e comprometidos com a causa do Reino de Deus. Queremos, nes-
se segundo dia da nossa novena, refletir sobre o amor, o diálogo e o perdão, 
como elementos essenciais que não podem faltar no nosso processo cotidiano 
de conversão.

Leitor 1: A palavra conversão significa mudança de direção, de mentalidade, 
de comportamento, de atitude, de jeito de ser e de agir. Na perspectiva cristã, 
conversão é o esforço que cada pessoa faz, amparada pela graça de Deus, para 
conformar sua vida aos ensinamentos de Jesus Cristo. A conversão é um pro-
cesso permanente e necessário na vida de todo cristão. Quem não se converte, 
não cresce e nem amadurece na fé e na vivência do Evangelho. Não é possível 
seguir Jesus Cristo sem fazer a experiência de mudar a direção. Esse convite é 
feito a cada pessoa ao longo da sua peregrinação terrestre. A conversão é para 
mudar o comportamento consigo mesmo, com o outro e com Deus. Em quais 
lugares podemos encontrar apoio para nossa conversão de cada dia?                                            
todos: Estou pensando em Deus, / estou pensando no amor! (cantado)

Leitor 2: Dentre os lugares que podem nos ajudar no processo profundo de 
conversão, encontra- se o espaço familiar. A família é o primeiro lugar e ideal 
para o exercício da mudança de vida, pois é nesse espaço que aprendemos 
a praticar os valores humanos e cristãos. A pessoa que faz a experiência da 
conversão na vida familiar, sente-se mais livre e mais feliz. A conversão deve 
começar em casa!
todos: “Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores” (Lc 
5,32).

Leitor 3: A verdadeira realização cristã consiste na vivência do amor. E a base 
do amor em família é o diálogo. A primeira experiência que a pessoa faz de 
amar e ser amada é na família. Portanto, a família é o lugar privilegiado e exis-
tencial da prática e do aprendizado do amor. Neste processo de vivência con-
creta do amor familiar, o diálogo é de fundamental importância. O amor fami-
liar deve ser cultivado, regado e amadurecido no diálogo respeitoso, sincero 
e provocador de unidade. Nenhum amor familiar se sustenta sem o diálogo. 
Temos que aprender a dialogar mais em família. Isso deve fazer parte do nosso 
processo de conversão.                
todos: Estou pensando em Deus, / estou pensando no amor! (cantado)

Leitor 4: Toda família é constituída de seres humanos de temperamentos dife-
rentes, falhos, limitados, pecadores e, por isso, sujeitos a ofender e a magoar 
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uns aos outros. Por isso, no seio familiar, o perdão é extremamente necessário. 
É preciso aprender a pedir perdão e a perdoar para que a família sobreviva. 
Esse gesto nobre e libertador salva o relacionamento humano dentro e fora 
da família. Mas o perdão somente é possível onde houver verdadeiro amor e 
capacidade de diálogo. Quando estes três elementos se entrelaçam na vida 
humana, a conversão acontece.            
todos: “Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores” (Lc 
5,32).

4. FAtO DA vIDA
Uma jovem italiana, muito bonita,  gostava de esquiar e praticar diversos 

esportes. Chiara Luce não teve uma vida marcada por feitos extraordinários, 
mas soube amar. Sempre se preocupou com os mais necessitados e procurou 
viver como Jesus ensinou. Aos 17 anos, descobriu um tumor nos ossos. Supor-
tou todo o sofrimento com alegria e entregou-o a Jesus. Chegou até rejeitar 
morfina para poder oferecer suas dores como sacrifício a Deus. Pouco antes 
de morrer, deixou uma mensagem aos jovens: “Os jovens são o futuro. Eu não 
posso mais correr, mas quero passar a tocha para eles, como nas Olimpíadas. 
Os jovens têm uma única vida e vale a pena usá-la bem”.  Foi beatificada em 25 
de setembro de 2010. Sua festa é celebrada em 29 de outubro.

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: Aclamemos a Palavra de Deus, cantando:

CANTO | Eu vim para escutar / Tua palavra, / Tua palavra, / Tua palavra de amor.
Eu gosto de escutar / Tua palavra, / Tua palavra, / Tua palavra de amor. 
Eu quero entender melhor / Tua palavra, / Tua palavra, / Tua palavra de amor.
O mundo ainda vai viver / Tua palavra, / Tua palavra, / Tua palavra de amor.

Leitura bíblica: Lc 15, 11-24 

PARA REFLETIR
1. O texto bíblico nos ensina a praticar a misericórdia. Nós temos vivenciado o 

perdão no seio familiar?
2. Temos confiado no projeto de Deus como a jovem apresentada no fato da 

vida?

6. GEStO CONCREtO
A conversão religa o nosso coração a Deus e aos irmãos. Invista mais no diá-

logo em família e se tiver precisando perdoar alguém da sua família, faça isso 
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antes da celebração do Natal. Não é possível celebrar verdadeiramente o Natal 
com mágoa, ódio ou rancor no coração. Se tiver precisando pedir perdão em 
família, quebre o orgulho e procure a pessoa o mais rápido possível. Natal é 
tempo de paz e só haverá paz verdadeira, onde houver perdão. 

7. ORAçãO FINAL (página 6)

8. AvISOS E DESPEDIDA
CANTO | Estou pensando em Deus. / Estou pensando no amor. / Estou pen-
sando em Deus. / Estou pensando no amor.
1. Os homens fogem do amor. / E depois que se esvaziam, / no vazio se angus-

tiam, e duvidam de você. / Você chega perto deles, / mesmo assim ninguém 
tem fé.

2. Eu me angustio quando vejo / que depois de dois mil anos / entre tantos de-
senganos poucos vivem sua fé, / muitos falam de esperança, mas esquecem 
de você.

3. Tudo seria bem melhor, / se o Natal não fosse um dia / e se as mães fossem 
Maria e se os pais fossem José, / e se os filhos parecessem com Jesus de 
Nazaré.
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Ambiente: Flores, vela acesa, Bíblia aberta na leitura do dia, fotos de famílias reunidas.

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo!
todos: Amém!

Dir.: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos 
bem-vindos ao terceiro dia da nossa novena 
em preparação para o Natal. Celebramos a 
novena em família, instituição que é a base 
da sociedade, a Igreja Doméstica e o Santu-
ário da Vida. Queremos, neste encontro, re-
fletir sobre a família como lugar sagrado onde a vida é o valor mais importante. 
Com alegria, cantemos dando início ao nosso encontro:

CANTO | 1. Como Cristo amou a Igreja / e por ela se entregou, / assim também 
o marido / tem a graça da esposa amar. / A mulher tem o dom mais bonito, / o 
dom da vida gerar. / Sua força é uma sabedoria / que edifica o lar. / E os filhos 
são presentes que Deus nos confiou. / Felizes os filhos que ouvem, seus pais 
com ternura e amor.
Família, Santuário da vida! / Cobre de bênçãos e paz nossas famílias, Se-
nhor! / Mantém para sempre acesa a chama do amor. / Renova o sim todo 
dia, a luz da alegria faze sempre brilhar. / Conduze em tuas mãos, nossas 
famílias, Senhor. / Que o amor seja bem mais do que a gente sonhou. / 
Sempre aberto ao perdão, à reconciliação. / Pronto pra dialogar, família 
santuário de vida.
2. São tantas alegrias, e dificuldades também. / Só quem acredita no amor 

sabe que o bem sempre vence, / pois toda família é um templo onde Deus 
quis habitar. / Uma casa sobre a rocha tudo pode suportar. / E não há nada 
mais sublime que viver em comunhão. / Os dois uma só carne, a família um 
só coração.

Família:
Santuário da Vida

3ºDia
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2. ORAçãO INICIAL (página 6) 

3. MOtIvAçãO
Dir.: Família é o dom mais precioso que Deus presenteou a humanidade. Toda 
vida gerada vem de uma família e se torna uma família. Felizes são as pessoas 
que podem sentir a alegria de se tornarem pais e mães de famílias, que podem 
ver de perto seus filhos nascerem, crescerem e se tornarem pessoas que cul-
tivam os valores humanos e cristãos. O Santo Papa João Paulo II, na carta às 
famílias de 2/2/1994, define a família como “santuário da vida”. O Papa Fran-
cisco, comentando esta definição, assim se exprime: “na gestação de um filho 
os pais agem como colaboradores de Deus”. 

Leitor 1: Santuário quer dizer “lugar sagrado” onde a vida humana surge como 
dom de Deus, é cultivada e formada. Portanto, é missão fundamental da famí-
lia abrir-se à vida, não somente na geração, mas também no cuidado e prote-
ção da mesma. O Concílio Vaticano II já a tinha chamado de Igreja Doméstica 
(cf. LG,11) onde Deus reside, é reconhecido, amado, adorado e servido. 
todos: A família que segue os mandamentos e os ensinamentos da igreja, 
se torna santa, e ensina outras famílias a serem santas.

Leitor 2: Não é possível conceber uma família cristã que rejeita a vida como 
dom precioso de Deus. Por isso, não tem sentido professar a fé cristã e ser a 
favor de atitudes que rejeitam, negam ou agridem a vida humana. No seio da 
família que acredita em Jesus Cristo, a vida deve ser acolhida e preservada 
desde a sua concepção até a morte natural. O nosso Deus é o Deus da vida!
todos (cantando): Como é bom ter a minha família,  como é bom! / vale a 
pena vender tudo mais para poder comprar. / Esse campo que esconde um 
tesouro que é puro dom. / É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, 
meu lar.

Leitor 3: Ao falar da família no plano de Deus, o Catecismo da Igreja Católica 
diz que ela é o reflexo da obra criadora do Pai (cf. CIC 2205). Essas palavras 
indicam que a família é, na terra, a marca do próprio Deus, que através dela 
continua a sua obra criadora.
todos (cantando): Como é bom ter a minha família, como é bom! / vale a 
pena vender tudo mais para poder comprar! / Esse campo que esconde um 
tesouro que é puro dom. / É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, 
meu lar. 

Leitor 4: Desde que existe a humanidade existe a família, e ninguém jamais 
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pôde ou poderá destruí-la, pelo fato de que ela é divina, isto é, foi instituída 
por Deus. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao 
dom de si no amor e no dom da vida (cf. CIC 2207). Família é o espaço da vida 
pessoal e social. 
todos (cantando): Como é bom ter a minha família, como é bom! / vale a 
pena vender tudo mais, para poder comprar! / Este campo que esconde um 
tesouro que é puro dom. / É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, 
meu lar.

Leitor 1: A família é a comunidade na qual, desde a infância, se pode assimilar 
os valores morais, se aprende a amar e honrar a Deus e a usar corretamente a 
liberdade. A família é íntima comunidade de vida e de amor (cf. GS 48).
todos (cantando): Como é bom ter a minha família, como é bom! / vale a 
pena vender tudo mais para poder comprar! / Este campo que esconde um 
tesouro que é puro dom! / É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, 
meu lar.

Leitor 2: Depois de criar o homem e a mulher, Deus lhes disse: “Crescei e multi-
plicai-vos, enchei a terra e submetei-a” (Gn 1,28). Na expressão “Crescei e mul-
tiplicai” encerra-se todo o sentido do relacionamento conjugal e familiar que 
é a abertura à vida. Desta forma, Deus constituiu a família humana a partir do 
casal, para durar para sempre. 

4. FAtO DA vIDA
Em uma família cristã católica de uma paróquia da nossa Arquidiocese, 

onde os valores morais e religiosos sempre foram priorizados, um dos filhos 
que tinha sido educado na fé, frequentando as missas da comunidade e atuan-
do no coral da igreja, quando completou mais ou menos doze anos de idade, 
envolveu-se com o alcoolismo e rapidamente com outras drogas. Aos deze-
nove anos, no fundo do poço, conheceu o trabalho dos alcóolicos anônimos, 
ingressou-se no grupo e levou a sério todos os passos do processo de afasta-
mento do vício. Com muito esforço e com a ajuda do grupo, libertou-se das 
amarras do vício. Ficou tão entusiasmado com a ajuda recebida que tornou-se 
um grande admirador e divulgador do AA. Passou a estudar profundamente o 
assunto e, atualmente, dirige grupos e assessora estudos sobre o AA e sobre 
outros grupos de autoajuda. Ele sai de sua cidade ao menos três vezes por 
semana para visitar grupos e dirigir estudos sobre o alcoolismo, arcando com 
as despesas de locomoção e material de estudo do seu próprio bolso. Não 
aceita ajuda de custos, vive de trabalho modesto, que sustenta sua família. Ele 
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mantém em seu rosto uma grande alegria e um entusiasmo que motiva a tan-
tas pessoas a fazer o mesmo. Hoje, aos 45 anos, mantém uma fé profunda em 
Deus, conhece a Bíblia Sagrada como poucos, acredita na Palavra de Deus e faz 
as pessoas que acompanham suas palestras também a acreditarem na possi-
bilidade da cura do vício. Seu testemunho de vida faz um grande bem para os 
que o conhecem, além disso, é um exemplo de pai de família que torna seu lar 
um Santuário de Vida.

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: Com alegria aclamemos a Palavra de Deus, cantando:

O Evangelho / é a boa nova, / que Jesus veio ao mundo anunciar (bis).
1. Ele é o caminho, a verdade e a vida, / da ovelha perdida que o Pai mandou 

salvar (bis).
2. O Pai mandou, que ele aqui viesse um dia, / para nos dar alegria de viver no 

seu amor (bis).
3. A sua Igreja é a coluna da verdade, / comunhão na caridade, para o mundo 

transformar (bis).

Leitura bíblica: Mt 12, 46-50

PARA REFLETIR
1. Na sua opinião, as famílias de hoje podem ser consideradas como santuá-

rios da vida? Como? Em quais momentos?
2. No fato da vida de hoje, em que sentido houve a promoção da vida? Somos 

membros da família de Jesus? 

6. GEStO CONCREtO
Procure visitar uma família afastada da Igreja, dialogue com ela sobre os valo-
res da oração em família e convide-a para participar da vida comunitária.

7. ORAçãO FINAL (página 6)

8. AvISOS E DESPEDIDAS
CANTO | 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 



NOVENA DE NATAL 2020  | ARQUIDIOCESE DE MARIANA 19

dos dois. / Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. / Que eles 
vivam do ontem, do hoje em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai. / E que o homem carre-
gue 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 firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois.
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Ambiente: Bíblia; fotos de batizados, casamentos, celebrações na comunidade, flores.

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo!
todos: Amém!

Dir.: Queridos irmãos e irmãs, com alegria 
estamos reunidos mais uma vez para refletir 
em nosso grupo da novena de Natal sobre 
o tema da família, prioridade pastoral da 
nossa  Arquidiocese. No encontro anterior, 
refletimos sobre a família como “Santuário 
da vida”. Hoje, refletiremos sobre a família 
como a raiz da vida cristã, como lugar onde 
se aprende a cultivar a fé cristã, os valores pregados e vividos por Jesus Cristo. 
Com muita alegria, cantemos iniciando o nosso encontro:

CANTO | 1. Um lar aonde os pais ainda se amam / e os filhos ainda vivem como 
irmãos. / E venha quem vier, encontra abrigo / e todos têm direito ao mesmo 
pão.
Onde todos são por um e um por todos. / Onde a paz criou raízes e floriu. / 
Um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil.
2. Os filhos qual rebentos de oliveira / alegrem os caminhos de seus pais. / E 

façam a família brasileira / achar seu amanhã na mesma paz.
3. Que os jovens corações enamorados, / humildes e aprendendo o verbo amar. 

/ Não deixem de sonhar extasiados / que um dia também eles vão chegar.
4. Que aqueles que se sentem bem casados, / deu certo o seu amor, o amor 

valeu, / não vivam como dois alienados, / partilhem esta paz que Deus lhes 
deu.

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

Família:
Raiz da vida cristã

4ºDia
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3. MOtIvAçãO
Dir.: O Senhor nosso Deus nos ama e manifesta o seu amor no cuidado que tem 
por cada um de nós. A família é o lugar privilegiado da experiência do amor de 
Deus. Nela, somos amados antes mesmo de nascermos. Na aliança de amor 
que Deus estabeleceu com a sua criação e o seu povo, a família recebeu um 
cuidado todo especial.

Leitor 1: Usando a imagem do lar, o ser humano é chamado a experimentar a 
bênção e a graça de Deus em três momentos:

Leitor 2: O primeiro lar é o jardim do Éden, lugar da experiência da graça cria-
dora de Deus. Depois de criar todas as coisas, Deus criou homem e a mulher 
à sua própria imagem e semelhança e os colocou no jardim onde viviam em 
harmonia com o criador, consigo mesmo e com toda a criação (cf. Gn 1, 26). O 
segundo lar é o lar terreno. Enquanto peregrinamos na terra, precisamos do 
aconchego, do cuidado e do amor, precisamos do lar onde a vida acontece. 
O terceiro lar é o definitivo e eterno que Deus prepara para cada um daqueles 
que acolhem o seu amor e a sua misericórdia. 
todos (canto): Onde todos são por um e um por todos, / onde a paz criou 
raizes e floriu. / Um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil.

Leitor 3: Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima (tron-
co, galhos, folhas, flores e frutos) e outro para baixo (raiz). A raiz é fundamental 
para que a árvore cresça sadia e produza frutos abundantes. A raiz da vida cris-
tã é Jesus Cristo e os valores pregados e vividos por Ele. Diz São Paulo: “Por-
tanto, já que vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, caminhem unidos a Ele, 
enraizados e edificados nele, firmes na fé” (Col 2, 6-7).
todos (canto): Onde todos são por um e um por todos, / onde a paz criou 
raizes e floriu. / Um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil. 

Leitor 4: Como uma árvore não cresce e se desenvolve se não tiver uma raiz 
profunda e forte, assim também será a família. Ela deve estar enraizada em 
Cristo, nos valores do Evangelho e da fé cristã.  Para alimentar e fortalecer estas 
raízes, a família deve sempre estar em comunhão com Jesus Cristo, com a sua 
igreja, frequentando a comunidade e participando ativamente dos sacramen-
tos e das atividades pastorais e evangelizadoras.
todos (canto): Onde todos são por um e um por todos, / onde a paz criou 
raizes e floriu. / Um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil.



22  ARQUIDIOCESE DE MARIANA |  NOVENA DE NATAL 2020

4. FAtO DA vIDA
Em uma pequena comunidade da nossa Arquidiocese, existe uma senhora 

que, com sua vida, exemplifica bem o tema de hoje. Desde muito jovem, esta 
senhora ingressou na sua comunidade, inicialmente fazendo parte da equipe 
de liturgia. Depois casou-se, mas não foi muito feliz na experiência do matri-
mônio, vindo a se separar do marido que, pouco tempo depois, faleceu. Ela 
ficou viúva e sem filhos. Com o passar do tempo, casou-se novamente e teve 
cinco filhos que hoje são adolescentes. Com muito sacrifício, trabalhando na 
lavoura e cuidando da casa, educou todos os seus filhos na fé crista. Quando 
eles eram ainda crianças, os levava à igreja para os momentos de celebrações 
na comunidade. Além disso, como era vicentina, sempre levava os filhos para 
as reuniões da Conferência. Hoje ela é a secretária da Conferência da comu-
nidade, o seu filho mais velho é o presidente, outro filho é o vice presidente e 
uma filha é a segunda tesoureira. Eles participam nos trabalhos da comunida-
de e são respeitados por todos, graças à educação que receberam e o exemplo 
da mãe.

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: A vida cristã na família deve ser alimentada com a Palavra de Deus. Cante-
mos aclamando o Evangelho:

CANTO | Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu co-
ração, se abre para escutar.
Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir.
Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar.

Leitura bíblica: Lc 6, 46-49

PARA REFLETIR
1. A partir do fato da vida, o que mais nossas famílias tem valorizado: os valores 

espirituais ou os valores materiais?
2. A nossa casa e a nossa família estão construídas sobre a rocha firme?

6. GEStO CONCREtO
Dir.: Procure, em sua comunidade, uma família que esteja necessitada e ofe-
reça ajuda.

7. ORAçãO FINAL (página 6)
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8. AvISOS E DESPEDIDA

CANTO | Utopia
1. Das muitas coisas, / do meu tempo de criança, / guardo vivo na lembrança, 

/ o aconchego do meu lar. / No fim da tarde, / quando tudo se aquietava, / 
a família se ajeitava, / lá no alpendre a conversar. / Meus pais não tinham / 
nem escola nem dinheiro, / todo dia o ano inteiro, / trabalhavam sem parar. 
/ Faltava tudo / mas a gente nem ligava, / o importante não faltava, / seu 
sorriso seu olhar.

Ô ô ô ô ô ô!
2. Eu tantas vezes / vi meu pai chegar cansado. / Mas aquilo era sagrado, / um 

por um ele afagava. / E perguntava quem fizera estrepolia / e mamãe nos 
defendia. / Tudo aos poucos se ajeitava. / O sol se punha, / a viola alguém 
trazia. / Todo mundo então pedia / pro papai cantar com a gente. / Desafi-
nado, / meio rouco  e voz cansada, / ele cantava mil toadas, / seu olhar ao 
sol poente.

3. Passou o tempo / e hoje vejo as maravilhas / de se ter uma família, / quando 
tantos não a tem. / Agora falam do desquite e do divórcio, / o amor virou 
consórcio, / compromisso de ninguém. / Há tantos filhos / que bem mais do 
que um palácio, / gostariam de um abraço / e do carinho entre seus pais. / 
Se os pais se amassem, / o divórcio não viria, / chamam a isso de utopia, / 
eu a isso chamo paz.
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Ambiente: Quadro ou imagem da Sagrada família de Nazaré, documentos da Igreja sobre a 
Família, flores, Bíblia aberta na leitura a ser proclamada e velas acesas.

1.  ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
todos: Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, chegamos ao quinto dia de 
nossa novena em preparação para o Natal de Jesus. 
Depois de termos refletido sobre a família como 
morada de Deus, lugar de conversão, Santuário da 
vida e raiz da vida cristã, hoje somos convidados a 
refletir sobre o tema: “Família: Lugar de esperança”. 
Nosso desejo é que, neste encontro, ao analisarmos 
os diversos desafios que afligem a nossa sociedade e 
comunidades, com reflexos diretos em nossas famí-
lias, descubramos à luz do Espírito Santo, os meios 
e as alternativas para enfrentá-los e superá-los e, apesar deles, continuarmos 
acreditando que “o futuro da humanidade passa pela família”, conforme muito 
bem nos disse São João Paulo II. Invoquemos, com nosso canto, as luzes do 
Espírito Santo:

CANTO | vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar! (bis)
A nossa Igreja vem, iluminar... Nossas paróquias vem, iluminar... Nossas famí-
lias vem, iluminar... Os nossos grupos vem, iluminar.

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

3. MOtIvAçãO
Dir.: A família é a primeira escola do mundo e da vida cristã. É uma escola de 
crescimento e enriquecimento humano. É a sociedade natural, na qual o ho-
mem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. Pode-

Família:
Lugar de  esperança5ºDia



NOVENA DE NATAL 2020  | ARQUIDIOCESE DE MARIANA 25

mos perceber que a vivência do amor, da justiça, da solidariedade, nasce na 
família para depois se expandir para toda sociedade.

Leitor 1: Para seguirmos o projeto de Deus e, assim, vivermos a felicidade, em 
plenitude, é preciso, aqui na terra, neste mundo que tenta destruir a família, 
que saibamos defendê-la porque ela é o esteio da sociedade e nela podemos 
cultivar a fé, a esperança e a caridade, virtudes que tornarão este mundo me-
lhor e que, com toda certeza, nos levarão à glória do Pai.

Leitor 2: Viver em família significa construir um projeto de vida em que não se deve 
haver o “meu” ou o “seu”, mas, sobretudo, o “nosso”. E isso somente será possível 
se nela existir o verdadeiro amor. Esse amor nasce de uma profunda admiração 
pela pessoa do outro, na certeza de que só se é feliz se se fizer o outro feliz.
todos: Esse amor faz com que a relação homem e mulher seja estável e 
duradoura e esta ideia deve estar clara, principalmente, na mente dos jo-
vens, constantemente bombardeados pela televisão, pelas revistas e pe-
las novelas que os fazem acreditar que casamento é coisa provisória.

Leitor 3: Ante às ideias e concepções enganosas sobre o casamento, nós, cris-
tãos, temos a oferecer ao mundo, como modelo, a “família cristã”, a exemplo 
da Sagrada Família de Nazaré. A família cristã é a união de pessoas batizadas, 
ao mesmo tempo, santas e pecadoras, mas que procuram viver da fé em Jesus 
Cristo. É no seio desta família que os filhos descobrem que “Deus é Amor”.

Leitor 4: São João Paulo II declarou que “a família missionária é a esperança 
do novo milênio” e este é um recado precioso para todos nós, pois, desta for-
ma, a família não pode se fechar em si mesma. Precisamos sair dos limites de 
nossos lares para santificar os vizinhos e ultrapassar as fronteiras da nossa rua, 
do nosso bairro e da nossa comunidade.
todos: Enfim, devemos participar das nossas comunidades paroquiais 
para, junto com outras famílias, mudar estruturas, corações e mentalida-
des, colaborando na implantação definitiva do Reino de Deus aqui na terra.

Leitor 1: Há quatro fases distintas na vida familiar: o casamento, a chegada 
dos filhos, os filhos unidos ao redor da mesa e o surgimento dos netos. Na bon-
dosa providência de Deus, na medida em que os pais envelhecem, os filhos se 
casam e os netos chegam para renovar a esperança da perpetuação da família 
sobre a terra. Os netos são a recompensa maior dos avós. São os filhos dos 
filhos, esperança renovada, a alegria da família, o futuro das gerações.
todos: Não há vitória maior do que ter uma família unida e feliz, que sirva 
de exemplo para a sociedade e de esperança para as gerações futuras.
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Leitor 2: A Campanha da Fraternidade de 1977, com o lema: “Comece em sua 
casa”, incentivou a todos a construírem a fraternidade, iniciando pela família, 
falando da necessidade de “promover os seus valores” e “curar suas feridas”, 
referindo-se a ela como “Igreja Doméstica”. Todos os anos, a Igreja do Brasil, 
no mês de agosto, dedica especial atenção à família, fundando a esperança em 
sua natureza.

Leitor 3:  A Arquidiocese de Mariana, em suas assembleias pastorais anuais, 
tem dedicado grande espaço à reflexão sobre a família. Isso tanto é verdade 
que o nosso Projeto Arquidiocesano de Pastoral traz como prioridade para 
este ano de 2020 a família. Ficou instituído para 2020 o Ano Arquidiocesano da 
Família.
todos (cantando): A família como vai? / Meu irmão venha e responda! / 
Quem pergunta é o Pai, / a verdade não esconda!

4. FAtO DA vIDA
Em 1954, a vida de Ana Maria tomou um rumo inesperado. Com apenas sete 

anos, ela perdeu a mãe, vítima de um infarto aos 36 anos. Ela foi morar com 
seus avós maternos e seus dois irmãos mais velhos ficaram com seu pai. Mas, 
novamente, outra triste surpresa: dois anos após a morte da mãe, seu pai tam-
bém morreu vítima de complicações, devido ao uso de bebida alcoólica. Seus 
avós, pessoas simples do interior, passaram a cuidar dos três netos. Moravam 
em uma pequena cidade e mudaram para uma cidade maior, para melhor cui-
dar das questões jurídicas de tutela e de uma pequena propriedade que os 
netos herdaram do pai. Aí, a coisa começou a mudar. Um tio paterno passou a 
exigir a tutela deles, seus avós nada entendiam de leis e não conheciam quase 
ninguém nesta nova cidade. Mas encontraram uma “boa alma” que os orienta-
va e os acompanhava, dona Maria. Ela descobriu o advogado do pai das crian-
ças que tomou as providências para organizar a questão jurídica e, com isso, 
conseguiu uma vaga para Ana Maria em um internato. Seus irmãos que eram 
mais velhos ficaram com os avós. Ela viu sua vida tornar-se um pesadelo: longe 
dos irmãos, sem pai, nem mãe, sem família, naquele lugar cheio de crianças que 
não conhecia, tudo muito estranho para ela. Em certos momentos, sentiu-se 
abandonada e castigada por Deus.

Em 1962, com 16 anos, saiu para as férias de dezembro e não quis mais vol-
tar para aquela instituição. Já em casa retornou para a vida simples, fazendo 
o serviço da casa. Levantava cedinho, ia a Missa todos os dias às seis horas, 
mantendo o costume que recebera naquele internato. Tornou-se uma pessoa 
calada, pouco saía, só para ir à igreja com seus avós. Era muito criticada por 
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pessoas da própria família e, com isso, tornou-se muito insegura. Tinha medo 
do que era novo, do futuro.

Devido aos ensinamentos recebidos das freiras, à catequese que o padre 
dava no internato e à vivência cristã de seus avós, Ana Maria não perdeu a fé e a  
esperança de dias melhores. Entendeu também que Deus não a castigava, mas 
a protegia. Aos 20 anos começou a namorar o seu vizinho. No dia 16/9/1972, 
receberam o sacramento do matrimônio. Levaram uma vida como qualquer 
casal, enfrentando desafios e criando as cinco filhas, com amor e responsabi-
lidade. Assim como foram educados, também criaram suas filhas, dentro dos 
bons costumes cristãos. Suas filhas hoje estão adultas, formadas em curso su-
perior: quatro são casadas, uma é solteira e Ana Maria é avó de sete netos.

Hoje, aquela garota que um dia pensou que a vida tinha tirado a sua espe-
rança de ser feliz, viu que tudo fora um engano. Deus agiu na sua história atra-
vés das pessoas que fizeram parte de sua vida. Ana Maria sempre agradece e 
valoriza todas estas pessoas que foram para ela sinais de esperança.

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: A vida é feita de relações que devem ser renovadas a cada dia. O respeito 
e o diálogo devem ser elementos essenciais nas relações familiares e devem 
acontecer entre todos os membros da família. São Paulo na carta aos Efésios 
nos ajuda a compreender esta realidade. Cantemos: 

CANTO | Fazei ressoar, ressoar a Palavra de Deus em todo lugar! (bis)
1. Na cultura, na história, vamos expressar. / Levando a Palavra de Deus em 

todo lugar. / Vamos lá.
2. Na cultura popular, vamos catequizar. / Celebrando a fé e a vida em todo 

lugar. / Vamos lá.

Leitura bíblica: Ef 6, 1 – 4

PARA REFLETIR
1. Que ligações você vê entre o Fato da Vida e a Leitura Bíblica agora procla-

mada?
2. O que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com nossos 

familiares?

6. GEStO CONCREtO
Se você conhece uma família que esteja em dificuldade, ofereça ajuda e, se for 
preciso, encaminhe para a Pastoral Familiar ou para os movimentos que traba-
lham com as famílias para que recebam o suporte necessário.
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7. ORAçãO FINAL (página 6)

8. AvISOS E DESPEDIDAS

CANTO | 1. Somos gente da esperança / que caminha rumo ao Pai. / Somos 
povo da Aliança / que já sabe aonde vai.
De mãos dadas a caminho, / porque juntos somos mais / Pra cantar o novo 
hino / de unidade, amor e paz.
2. Para que o mundo creia / na justiça e no amor. / Formaremos um só povo, / 

num só Deus, um só Pastor.
3. Todo irmão é convidado / para a festa em comum. / Celebrar a nova vida / 

onde todos sejam um.
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Ambiente: Retratos de famílias, de preferência das que formam o grupo da novena, quadro 
da Sagrada Família, Bíblia aberta na leitura a ser proclamada, flores e velas acesas.

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
todos: Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, sejam bem vindos ao sexto encon-
tro de nossa novena. É com alegria que nos acolhemos 
mutuamente desejando que nossas orações e reflexões 
nos ajudem a entender e a valorizar cada vez mais as 
nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Hoje re-
fletiremos sobre a família como “berço das vocações”, 
lembrando que ela é o ambiente privilegiado para se 
exercitar o amor, a doação, a partilha e o serviço. É na família que acontece a 
primeira catequese e o incentivo para se ouvir o chamado de Deus. Iniciemos 
cantando e pedindo a Deus que abençoe o nosso encontro orante e fraterno:

CANTO | 1. Nossa Novena será abençoada, / porque o Senhor vai derramar o 
seu amor (bis).
Derrama, ó Senhor, / derrama, ó Senhor, / derrama sobre nós o seu amor (bis).
2. Esta casa será abençoada, / porque o Senhor vai derramar o seu amor (bis).
3. Nossas famílias serão abençoadas, / porque o Senhor vai derramar o seu 

amor (bis).
4. Nossos trabalhos serão abençoados, / porque o Senhor vai derramar o seu 

amor (bis).

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

3. MOtIvAçãO
Dir.: Toda vocação tem sua origem na família. Tudo começa na instituição fa-
miliar criada por Deus desde o início. É no seio da família que se inicia todo o 
processo formativo do ser humano. A família é considerada a primeira escola 

Família:
Berço das vocações6ºDia



30  ARQUIDIOCESE DE MARIANA |  NOVENA DE NATAL 2020

da fé e dos valores humanos e cristãos, onde aprendemos a dizer “papai”, “ma-
mãe”. É também no colo dos nossos pais que aprendemos a fazer o sinal da 
cruz e a rezar as primeiras orações.
Leitor 1: É na convivência familiar que somos iniciados na prática do respeito, 
da obediência, do trabalho e da partilha. É aí que aprendemos as primeiras 
virtudes cristãs e os princípios éticos e morais de justiça e de fraternidade.
Leitor 2: A família é o espaço sagrado onde nascemos, vivemos e morremos 
dignamente. Não há outro espaço mais nobre para o ser humano desenvol-
ver-se integralmente.

Leitor 3: Para que a família seja, de fato, este lugar privilegiado, é preciso es-
colher e experimentar os valores fundamentais que a sustentam, tais como o 
amor, a fidelidade, o respeito, a espiritualidade, a fé e a oração.
todos: A família, segundo o Papa Bento XvI, é o maior patrimônio da hu-
manidade e o tesouro mais importante de todos os povos.

Leitor 4: A família possui a vocação missionária do testemunho. Assim sendo, 
as várias vocações, serviços e ministérios surgem no seio de nossas famílias. 
Através da confiança, da fidelidade e do amor em Deus, todos se tornam capa-
zes de amar sem limites, numa reciprocidade de dons, alimentados pelo amor 
de Deus que os impulsiona a uma doação mútua e total. 

Leitor 1: Na família, têm início os processos mais importantes e decisivos da 
vida de qualquer pessoa e é nesse ambiente que o jovem toma as decisões 
mais importantes da sua vida.

Leitor 2: Para que a família continue sendo “berço das vocações” é preciso que 
os pais sejam educadores da fé, dando testemunho de um grande e incondicio-
nal amor a Deus e de serviço generoso aos irmãos. 
Leitor 3: Precisam também conquistar abertura para falar sobre todos os tipos 
de assuntos com seus filhos, especialmente, sobre vida matrimonial, paterni-
dade responsável, diálogo conjugal, fé, amor, oração, vida de Igreja, evangeli-
zação, catequese, drogas, alcoolismo, sexualidade e tantos outros temas que 
afligem os corações de nossas crianças, adolescentes e jovens.
todos: Assim, a família exerce seu importante papel de ser discípula e mis-
sionária do Senhor.

Leitor 4: As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimen-
tos, de afetos e de interesses que provém do amor mútuo entre as pessoas.

Leitor 1: A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar “uma 
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carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta 
cooperação dos pais na educação dos filhos”.

Leitor 2: A família deve viver de tal maneira envolvida pelos valores cristãos 
que seus membros se sintam responsáveis por cuidar dos jovens, dos idosos, 
dos doentes e, em especial, dos mais pobres.
todos (cantando): Se ouvires a voz de Deus, / chamando sem cessar. / Se 
ouvires a voz do mundo, / querendo te enganar: / a decisão é tua... / a deci-
são é tua. / São muitos os convidados, / são muitos os convidados, / quase 
ninguém tem tempo... / quase ninguém tem tempo.

4. FAtO DA vIDA
Felizmente há muitas famílias que podem ser consideradas “canteiros de 

vocações”. Hoje, queremos falar de uma família residente em nossa Arquidio-
cese. Estamos falando de uma família profundamente marcada pela vivência 
da fé, participação nos sacramentos, pelo desejo de promover o ser humano, 
sobretudo os mais desprovidos das condições mínimas de sobrevivência. Essa 
família originou-se de um casal que cultivou sempre os valores humanos, mo-
rais e cristãos e, com eles, educou seus filhos, hoje um total de doze, uma vez 
que sofreu a perda de três filhos. Embora morasse na zona rural, a mais de dez 
quilômetros da sede onde fica a Igreja Matriz, sempre ensinou aos filhos o va-
lor e a necessidade da participação nas santas missas dominicais, nas festas 
religiosas, nos encontros de formação e, dentro do possível, nas conferências 
vicentinas, através das quais, ajudaram a matar a fome de muitos irmãos.

Quando dizemos que esta família pode ser considerada um “canteiro de vo-
cações” é porque, os filhos, todos muito bem encaminhados, atuam em diver-
sos setores da atividade humano-profissional, a saber: área militar, agricultura, 
comércio, serviços públicos, saúde, educação. Também alguns atuam nos ser-
viços domésticos intercalados com outras atividades e, em destaque, temos, 
nesta família, dois sacerdotes. 

Vale ressaltar que todos os filhos preservam os costumes religiosos, tão bem 
transmitidos pelos pais, com atuações em vários grupos eclesiais: participação 
como catequistas, membros da Irmandade do Santíssimo, Apostolado da Ora-
ção, Encontro de Casais com Cristo, Sociedade de São Vicente de Paulo e Equi-
pes de Liturgia. A mãe, hoje viúva, apesar da idade avançada, não mede esfor-
ços para participar das Celebrações Eucarísticas e é, ainda, uma das principais 
defensoras dos Grupos de Reflexão e da Novena de Natal, dos quais faz questão 
de participar. Registra-se, ainda, que a família tem muitos netos e bisnetos e 
que, dentre eles, muitos têm participação ativa em movimentos e pastorais.
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5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: Agora aclamemos a Palavra de Deus, cantando:

CANTO | Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Alguém do povo exclama: “Como é grande, ó Senhor / quem te gerou e alimen-

tou”! / Jesus responde: “Ó mulher pra mim é feliz, / quem soube ouvir a voz 
de Deus e tudo guardou”.

Leitura Bíblica: Mt 1, 18-25

PARA REFLETIR
1. Você conhece alguma família com história parecida com a relatada no fato 

da vida?
2. No seu entender, os pais respeitam e incentivam os filhos em suas escolhas 

vocacionais?

6. GEStO CONCREtO
Pesquisar se nas famílias de nossa comunidade ou bairro existem adolescen-
tes e/ou jovens com vocação para a vida religiosa e/ ou sacerdotal. Ajudar es-
tas famílias a encaminharem os jovens para as instituições religiosas próprias. 
Além disso, incentivar os mais jovens da nossa família a assumirem algum 
compromisso com a comunidade. 

7. ORAçãO FINAL (página 6)

8. AvISOS E DESPEDIDA
CANTO | Olhando a Sagrada família: / Jesus, Maria e José / Saibamos fazer 
a partilha / dos gestos de amor e de fé (bis).
1. Maria, Mãe santa e esposa exemplar, José, pai zeloso voltado ao seu lar / Je-

sus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar.
2. Maria do sim e do amor doação, José, operário a serviço do pão / Jesus ocu-

pado com sua missão, três vidas distintas num só coração.
3. Se todas as mães, em Maria se acharem, e todos os pais em José se espe-

lharem / Se todos os filhos, em Cristo se olharem, serão mais família quanto 
mais se amarem.
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Ambiente: Toalha, flores, Bíblia, vela acesa, Imagem da Sagrada Fa-
mília e fotos de família em oração. 

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
todos: Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos. Como fa-
mília de Deus, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumi-
ne neste encontro. Cantemos:

CANTO | A nós descei, divina luz! / A nós descei, divina 
luz! / Em nossas almas acendei / o amor, o amor de Jesus, / o amor, o amor de 
Jesus (bis). 

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

3. MOtIvAçãO
Dir.: A experiência da intimidade com Deus deve ser uma realidade muito presente 
na vida de todos aqueles que professam a fé cristã. Neste sentido, as famílias cris-
tãs são chamadas a alimentar a fé com momentos intensos e profundos de oração. 
Existe uma famosa frase que diz: “Família que reza unida, permanece unida”. A ver-
dade é que a oração cria laços fortes de comunhão da família com Deus e intensifi-
ca a unidade entre os seus membros. As orações feitas em família devem nos aju-
dar no caminho de seguimento a Jesus Cristo e na santificação dos seus membros. 

Leitor 1: O Papa São João Paulo II disse: “A evangelização depende em grande medi-
da da Igreja Doméstica, a família. Ela tem a vocação de anunciar, de celebrar, de servir 
o evangelho da vida, assumindo uma função central na missão da Igreja”. Anunciar, 
celebrar e servir pressupõem uma profunda intimidade com o Senhor, na oração. 

Leitor 2: A família, vivida como igreja, encontra espaço para a oração conjunta dos 
seus membros, para a leitura e meditação da Palavra de Deus, para a participação, 
se possível conjunta, dos seus membros na Celebração da Eucaristia aos domingos 
e para a caridade fraterna no relacionamento interno e com as pessoas de fora. 

Família:
Escola de oração7ºDia



34  ARQUIDIOCESE DE MARIANA |  NOVENA DE NATAL 2020

Leitor 3: Não se pode deixar de levar em conta que o melhor educador é o exem-
plo. Aprende-se muito pela experiência vivida em família. Sendo assim, os pais são 
os primeiros educadores dos filhos para a vida de oração, na medida em que culti-
vam uma profunda experiência de intimidade com o Senhor. 
todos: Sagrada Família, ensinai-nos a fazer de nossa família escola de oração. 
Leitor 4: O ensino da vivência cristã dentro do lar tem que ser de modo claro, cora-
joso, sem falsidade e com insistência. Evangelizar os filhos não é atentar contra sua 
liberdade. O que os pais fazem é dar aos filhos o que de melhor receberam.     
todos: Sagrada Família, ensinai-nos a fazer de nossa família escola de oração.                                   
Leitor 1: É dever dos pais começarem a rezar com a criança, ainda no seio materno. 
Depois que nasce, devem rezar com ela e ensinar os valores da fé cristã de modo 
muito prático e concreto para que a criança entenda. 
Leitor 2: Pensemos no impacto positivo que pode ter na vida da criança o fato do 
pai ou a mãe a tomar nos braços e, levando a uma Igreja, lhe apresentar Jesus e lhe 
dizer: “Esse é Jesus, está na cruz para nos dizer o quanto nos ama. Mas ressuscitou 
e agora vive, Ele está aqui”. E lhe mostrar a luz do Sacrário, depois fazer o sinal da 
cruz e, em casa, repetir com ela as palavras do Pai Nosso e as do Santo Anjo.    
todos: Quando os pais rezam com seus filhos, o céu se abre e Maria se debruça 
para ouvir a prece e levá-la a Jesus. 
Leitor 3: A família é também uma escola, onde os filhos devem aprender a fazer 
as lições de cada dia. A grande lição que devem exercitar a cada dia é rezar com os 
pais e honrá-los, conforme orienta o Quarto Mandamento. Para que isso aconteça, 
devem ser educados nesta prática desde novos.
Leitor 4: E quando há omissão dos pais, nada disso acontece. Os filhos se perdem 
nas falsas promessas de felicidade e acabam se envolvendo com situações que 
destroem a vida e geram angústias profundas na família. Os últimos papas falam 
da urgência de uma nova evangelização, que não é tarefa exclusiva de padres e 
freiras, mas envolve diretamente a família, por ser Igreja Doméstica.  

4. FAtO DA vIDA
Vivo numa cidade do interior mineiro e faço parte de uma paróquia bem orga-

nizada. Minha família, paterna e materna, é católica praticante e fervorosa. Tenho 
38 anos e acredito que faço parte da geração que vive a transformação mais rápida 
que o mundo já teve.  Meus pais e avós foram criados com regras e tradicionalismo 
rigorosos. Portanto, assim nos ensinaram. Então cresci ouvindo histórias de como 
meu pai, quando criança, caminhava quilômetros junto à família para participar 
das missas, na cidade, porque morava na comunidade rural; como minha avó ma-
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terna tinha vontade de aprender a ler para poder rezar nos livros... Também vivi 
muito a oração desde pequena. Na minha casa rezávamos diariamente, em família; 
vi meu avô paterno, analfabeto, fazer reflexões belíssimas sobre passagens bíbli-
cas; íamos à missa todos os Domingos e Dias Santos, participávamos de novenas, 
de procissões e dos movimentos da Paróquia. Posso dizer, portanto, sem dúvida, 
que minha família foi uma escola de oração. 

Hoje temos uma vida diferente daquela de nossos pais e avós e, assim, não 
conseguimos nos manter em oração da mesma forma que eles. No entanto, o que 
aprendemos com nossos pais, os primeiros catequistas, levaremos sempre conos-
co. Minha família sempre foi e continua sendo um referencial de oração para mim e 
hoje, da minha maneira, tento passar para meus filhos o que meus pais brilhante-
mente me ensinaram: o poder da oração! 

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: Aclamemos com alegria a Palavra de Deus: 
CANTO| Buscai primeiro o reino de Deus / e a sua justiça. / E tudo o mais vos será 
acrescentado. / Aleluia! Aleluia!
Leitura bíblica: Lc 2, 41-52
PARA REFLETIR 
1. Faça um paralelo entre o fato da vida e o fato da Bíblia. 
2. Como está a vida de oração na sua família?

6. GEStO CONCREtO 
Reunir com sua família, ao menos uma vez por semana, para um momento de ora-
ção. Como fruto da oração, colocar-se à disposição para servir a sua comunidade 
em alguma pastoral ou movimento.

7. ORAçãO FINAL (página 6)  

8. AvISOS E DESPEDIDA
CANTO | Sagrada Família 
Dos presentes que o Senhor já te deu, / tua família é / um dos mais importantes 
tesouros. / Plano do amor Deus. / E por mais que difícil estiver, / nem penses em 
desistir. / Não abandones a tua família precisa de ti (bis).
Crê na força do amor que tudo pode mudar. / Ama a tua família, o amor vencerá! / 
Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. / A tua também será se tiveres fé. 
Jesus, Maria e José, / minha família vossa é! / Jesus, Maria e José, / minha fa-
mília vossa é (bis). 
Abençoai a minha casa, / cuidai bem dela pra mim. / Vou amar minha família até o fim.
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Ambiente: Bíblia, vela acesa, flores, manjedoura e imagem da Sagrada Família.

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to!
todos: Amém! 

Dir.: Bem vindos, irmãos e irmãs, ao oitavo encon-
tro de preparação para a celebração do Natal do 
Senhor. Vamos refletir hoje sobre a família como 
dom de Deus e compromisso do ser humano. Ins-
pirados na Campanha da Fraternidade deste ano 
que teve como tema: “Vida: dom e compromisso”, 
queremos rezar pelas famílias e continuar refle-
tindo sobre esta importante instituição criada por 
Deus. Estamos às vésperas da celebração do Na-
tal, queremos colocar a vida de nossas famílias nas mãos de Deus por intermé-
dio da Sagrada Família de Nazaré.  Cantemos:

CANTO | 1. Maria cheia de graça! / Não teme o que possa vir. / Palavra de Deus 
não passa / Sem antes tudo florir.
Na casa de Nazaré, / um Sim ecoou sereno. / Na casa de Nazaré, / Deus mes-
mo se fez pequeno! (bis). 
2. José não temeu agrura. / Maria foi sempre forte. / Em Deus encontrou ternu-

ra. / E o povo a sua sorte!

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

3. MOtIvAçãO
Dir.: Sabemos que a família é um grande dom de Deus. A palavra “dom” sig-
nifica presente, aquilo que nos é concedido gratuitamente e generosamente. 
Não escolhemos ter uma família, mas Deus nos deu a graça de tê-la. Não é a 

Família:
Dom e  compromisso8ºDia



NOVENA DE NATAL 2020  | ARQUIDIOCESE DE MARIANA 37

família perfeita, porque ela não existe em lugar nenhum do mundo, mas é a 
família que nos gerou, nos acolheu, nos ensinou a dar os primeiros passos na 
vida, nos fez ser as pessoas que somos hoje. Tudo isso deve nos fazer ter um 
coração agradecido a Deus e aos membros de nossa família que foram canais 
do amor d’Ele em nossa vida. 

Leitor 1: Quanto mais entendemos que a família é dom de Deus, mais teremos um 
coração agradecido a Ele, aos nossos pais e aos demais familiares que nos acolhe-
ram e nos amaram. Tudo isso deve gerar em nós um senso profundo de amor e de 
responsabilidade para com a nossa família. Amor recebido, amor correspondido. 
todos: A família é dom de Deus e compromisso humano.

Leitor 2: Corresponder ao amor recebido em família é sinal de profunda gra-
tidão. Não podemos ser ingratos. E a gratidão se manifesta no compromisso 
com a nossa família, especialmente no cuidado para com aqueles que cuida-
ram de nós, os nossos pais e nossos irmãos mais velhos. 
todos: A família é dom de Deus e compromisso humano.

Leitor 3: Pelo batismo, Deus também nos concedeu uma outra família como 
dom, a família de fé. O cristão, pelo batismo, passa a ter duas famílias: a família 
de sangue, da qual herdou as características genéticas e o sobrenome; e a fa-
mília Igreja, na qual permanece unido pelos laços da fé e da vivência dos valo-
res cristãos. Devemos também agradecer a Deus por esta maravilhosa família.
todos: A família é dom de Deus e compromisso humano. 

Leitor 4: Não podemos abandonar a nossa família de fé. Estamos vinculados 
a ela pelo batismo, marca profunda de Deus na nossa vida cristã. Todo cristão 
católico deve agradecer a Deus o batismo recebido e comprometer-se com sua 
comunidade de fé. A família de fé é também dom de Deus para nós e gera em 
nosso coração compromissos com o Reino de Deus. 
todos: A família é dom de Deus e compromisso humano. 

Leitor 1: Agradecendo a Deus a família de sangue e a família de fé que Ele nos 
concedeu como dons, cantemos a música “É bom ter família”:

CANTO | 1. É no campo da vida que se esconde um tesouro. / Vale mais que o ouro, 
mais que a prata que brilha. / É presente de Deus, é o céu já aqui, / o amor mora ali e 
se chama família.
Como é bom ter a minha família, como é bom!/ vale a pena vender tudo  
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mais para poder comprar. / Esse campo que esconde um tesouro, / que é 
puro dom, / é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.: /
2. Até mesmo o céu desejou ser família / para que a família desejasse ser céu. 

/ Nela se faz a paz no ouvir, no falar, / e na arte de amar, o amargor vira mel.
3. Na família a mentira não se dá com a verdade / e a fidelidade sabe o peso 

da cruz. / Porque lá há amor, há renúncia e perdão, / há também oração e o 
chefe é Jesus.

4. FAtO DA vIDA 
Em algumas paróquias da Arquidiocese de Mariana, existe o MFC (Movi-

mento Familiar Cristão). Um casal deste movimento, que tem mais de 50 anos 
de vida matrimonial, formou sua família a partir dos ensinamentos da Igreja, 
fundamentados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm 5 filhos, 
8 netos e 2 bisnetos e dão um testemunho bonito de engajamento na vida da 
comunidade e também ajudam na formação cristã dos seus netos e bisnetos. 

Certa vez, estes avós deram o seguinte testemunho: “Nos últimos anos, te-
mos percebido como o tempo das famílias modernas vai se diluindo cada vez 
mais, corroído por compromissos e atividades individualistas, não permitindo 
mais nem o diálogo e nem a partilha dentro de casa”. Por causa desta falta de 
tempo dos pais, muitas crianças deixam de receber formação adequada na fé 
dentro de casa.

 Como forma de evitar este problema, cada vez mais presente nas famílias, 
o Movimento Familiar Cristão (MFC) criou um projeto chamado: “Avós apren-
dem a serem agentes de evangelização”. Este projeto consiste no seguinte: os 
avós, que têm o tempo mais livre e uma fé bem enraizada, ajudam os pais na 
evangelização dos filhos que são seus netos. Neste sentido, muitos netos estão 
sendo educados na fé pelos pais, mas com a ajuda fundamental dos avós. 

5. FAtO DA BíBLIA
Dir.: Vamos, agora, ouvir a Palavra de Deus. Cantemos: 

CANTO | Palavra não foi feita para dividir ninguém. / Palavra é uma ponte 
onde o amor vai e vem! / Onde o amor vai e vem!
1. Palavra não foi feita para vaidade, / destino da palavra é a eternidade. / Pala-

vra não foi feita pra cair no chão, / destino da palavra é o coração.
2. Palavra não foi feita para semear / a dúvida, a tristeza e o mal estar. / Palavra 

não foi feita para a opressão, / destino da palavra é a união. 
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Leitura Bíblica: Lc 2, 41-52

PARA REFLETIR
1. Qual a ligação entre o fato da Vida com o fato da Bíblia? Comente.
2. “Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens”. 

O que podemos fazer para que as crianças e jovens de nossas famílias cres-
çam na sabedoria e na graça diante de Deus e dos homens?

6. GEStO CONCREtO
Unir as famílias de nosso grupo com outras de nossa vizinhança para ajudar 
as crianças carentes, especialmente as recém-nascidas, doando-lhes carinho, 
amor, roupas, brinquedos, alimentos, etc.

7. ORAçãO FINAL (página 6)

8. AvISOS E DESPEDIDA
(Providenciar velas para o encontro de amanhã)

CANTO | Estou pensando em Deus! / Estou pensando no amor (bis)!
1. Os homens fogem do amor / e depois que se esvaziam, / mo vazio se angus-

tiam / e duvidam de você. / Você chega perto deles, / mesmo assim ninguém 
tem fé.

2. Eu me angustio quando vejo / que depois de dois mil anos, / entre tantos 
desenganos, / poucos vivem sua fé. / Muitos falam de esperança, / mas es-
quecem de você.

3. Tudo seria bem melhor / se o Natal não fosse um dia. / E se as mães fossem 
Maria e se os pais fossem José. / E se os filhos parecessem / com Jesus de 
Nazaré.
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Ambiente: Colocar em evidência a manjedoura onde Jesus será colocado. Expor fotos de 
famílias e de pessoas pobres. 

1. ACOLHIDA
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
todos: Amém!

Dir.: Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem- vin-
dos ao último dia da nossa novena em preparação 
para o Natal do Senhor. Queremos refletir sobre a 
encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem Ma-
ria e oferecer a nossa casa e o nosso coração como 
manjedoura para acolher o maior presente de Deus 
para nós. Cantemos:

CANTO | 1. Maria cheia de graça, / não teme o que possa vir. / Palavra de Deus 
não passa / sem antes tudo florir.
Na casa de Nazaré / um Sim ecoou sereno. / Na casa de Nazaré, / Deus mes-
mo se fez pequeno! (bis). 
2. José não temeu agrura. / Maria foi sempre forte, / em Deus encontrou ternu-

ra. / E o povo a sua sorte!

2. ORAçãO INICIAL (página 6)

3. MOtIvAçãO
Dir.: O Natal de Jesus é resposta de Deus aos sonhos e às aspirações do cora-
ção humano que é amar e ser amado, ter vida e felicidade plena. É a festa da 
vida, do encontro maior de Deus com o homem e do homem com Deus, que se 
fez Menino na Gruta de Belém. Celebrar o Natal é acolher a oferta da Salvação 
de Deus, presença viva e encarnada na pessoa do Menino Jesus. Deus desce 
ao nosso encontro, tornando-se um de nós na Gruta de Belém, e nos convida a 
irmos ao encontro dos irmãos pequeninos e feridos. E o nosso coração deve se 
tornar uma manjedoura, o lugar da acolhida alegre e esperançoso do Menino 

9ºDia
A casa 

como majedoura de Cristo:
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Deus. O Papa São Leão Magno disse: “A humildade foi assumida pela majesta-
de; a fraqueza pela força; a mortalidade pela eternidade”. Infelizmente, Jesus 
ainda não é prioridade para muitos no Natal. “Ele veio para os seus e os seus 
não o reconheceram!” (João 1,11)
todos: Jesus é a Palavra, a promessa de Deus Pai que se fez homem e ves-
tiu nossa carne para habitar entre nós!

Dir.: Vamos, nesse momento, com grande alegria e fé, acolher a imagem do 
Menino Jesus que será depositada na manjedoura. Esta manjedoura repre-
senta hoje o nosso coração e as nossas famílias que querem acolher Jesus de 
verdade. A imagem será conduzida pelas crianças. Elas nos lembram que de-
vemos nos tornar como crianças para entrarmos no Reino dos céus. Cantemos:

CANTO | 1. Chegou a hora de sonhar de novo, / de tornar-se povo e se fazer 
irmão. / Chegou a hora que ligeiro passa, / de ganhar a graça para a conversão.
Meu caro irmão, / olha pra dentro do teu coração, / vê se o Natal se tornou 
conversão / e te ensinou a viver (bis).
2. Chegou a hora de viver o Cristo / e acreditar que isto  / é se tornar maior. / Che-

gou a hora de pensar profundo / e perceber que o mundo pode ser melhor.

Leitor 1: Tudo começa com o desejo do Pai de enviar seu filho ao mundo e com 
o SIM de Maria (Lc 1,26). A Encarnação do Verbo de Deus no seio virginal de 
Maria, por obra do Espírito Santo, é a encarnação do amor. O ventre de Maria 
se tornou a primeira manjedoura a acolher o Filho amado de Deus, o salvador 
da humanidade. 
todos: Que nossa casa e nossa família sejam uma manjedoura para acolher 
o Cristo que veio, que vem e que virá sempre!

Leitor 2: Jesus é o Verbo: Antigamente Deus falou aos nossos pais, pelos pro-
fetas, mas hoje fala pelo Filho Jesus Cristo (cf. Hb 1,1-2).  Ele é o Alfa e o Ômega 
(cf. Ap 1,8), o Princípio e o Fim, Aquele que revela tudo o que Deus tem a dizer 
à humanidade. Jesus é o porta-voz do Pai.
todos: Natal é a celebração do amor de Deus que se fez homem e veio ha-
bitar entre nós. 

Leitor 3: “No princípio Deus criou os céus e a terra” (Gn 1,1) e Jesus estava lá 
antes de todos os princípios. Jesus Cristo não teve começo e jamais terá fim, é 
eterno. Ele estava na companhia do Pai por toda a eternidade: “O verbo estava 
com Deus e o verbo era Deus”. 
todos: Natal é a celebração do amor de Deus que se fez homem e veio ha-
bitar entre nós. 
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Leitor 4: O que chamamos de Natal ou Nascimento de Jesus, é a celebração 
de um grande mistério da fé: O mistério da Encarnação do Filho de Deus. A hu-
manidade é tocada pelo amor de um Deus que não se contentou em criar-nos 
à sua imagem e semelhança, mas quis tornar-se um de nós, quis morar conos-
co, viver nossas alegrias e tristezas, dramas e vitórias. Mas o amor encarna-
do vem ao encontro dos seres humanos na figura frágil de um recém-nascido, 
colocado numa manjedoura, longe da cidade e dos cuidados normais que se 
teria num lar ou num hospital. A pobreza que marca o nascimento de Jesus faz 
parte da Revelação Divina, na qual Deus não somente se coloca ao lado dos 
pobres, mas Ele mesmo se faz pobre por amor.
todos: Natal é a celebração do amor de Deus que se fez homem e veio ha-
bitar entre nós. 

Leitor 1: No presépio, feito por São Francisco de Assis, contemplamos o se-
guinte cenário: Um menino anunciado: “Nasceu para nós um menino, foi-nos 
dado um filho” (Is 9,5). A Mãe: “Maria deu a luz o seu filho primogênito... o 
enfaixou e o colocou na manjedoura” (Lc 2,7). Os pastores: “Naquela região 
havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu re-
banho” (Lc 2,8). Os Anjos: “Hoje nasceu para vós um salvador, que é o Cristo 
Senhor!” Cantaram: “Glória a Deus no mais alto dos Céus!” (Lc 2,11-13). Nós 
também somos convidados a visitar o presépio para perceber o verdadeiro e o 
maior presente do Pai que é Jesus, nosso Salvador. “A graça de Deus se mani-
festou trazendo a salvação para todos os homens” (Tito 2,11).
todos: Natal é a celebração do amor de Deus que se fez homem e veio ha-
bitar entre nós. 

Leitor 2: O Natal é a festa dos contrastes: Um grande recenseamento e um hu-
milde nascimento; uma grande alegria e uma humilde manjedoura; uma gran-
de manifestação de Deus e o medo dominando o coração das autoridades. 
Mais forte, porém, é o grito do anjo que toma conta do mundo e dos corações: 
“Eu vos anuncio uma grande alegria!”. 
todos: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade! 

Leitor 3:  Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. O que é a manjedou-
ra?  É uma forma retangular de madeira onde se coloca a comida para os ani-
mais. Serviu de berço para Jesus, nosso rei, que veio para servir e não para ser 
servido (Mc 10,45).  Encontramos no Evangelho de São Lucas diversas citações 
que fazem referência à manjedoura: “Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 
Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: Encontrarão o bebê 



NOVENA DE NATAL 2020  | ARQUIDIOCESE DE MARIANA 43

envolto em panos e deitado numa manjedoura” (Lc 2,11-12). “E ela deu à luz o 
seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na hospedaria (Lc 2,7). Encontraram Maria e José, e o 
bebê deitado na manjedoura (Lc 2,16). 
todos: Que nossa casa e nossa família sejam uma manjedoura para acolher 
o Cristo que veio, vem e virá sempre!

Leitor 4: O contexto simples e pobre do nascimento de Jesus nos faz entender 
a afirmação de São Paulo: “Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cris-
to, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para vos tornardes ricos” (2 
Cor 8,9). A ligação de Jesus com a manjedoura é muito forte, diz muito sobre 
quem Ele é e qual é o seu propósito de vida para os seres humanos. 
todos: Que nossa casa e nossa família sejam uma manjedoura para acolher 
o Cristo que veio, vem e virá sempre!

Leitor 1: Nesta novena de Natal, refletindo sobre a família, descobrimos que 
ela é dom e compromisso, santuário da vida, lugar de esperança e de conver-
são, escola de oração, raiz da vida cristã e berço de todas as vocações. Tudo 
isso somente será possível se a família for, em primeiro lugar, a manjedoura 
que acolhe Jesus Cristo todos os dias. 
todos: Que nossa casa e nossa família sejam uma manjedoura para acolher 
o Cristo que veio, vem e virá sempre!

Leitor 2: Assim como não havia hospedaria para acolher Jesus Cristo naquela 
época, hoje ainda Ele é rejeitado em muitos lugares. Tudo o que o mundo deu 
ao Salvador foi um estábulo como casa, uma manjedoura por berço, uma cruz 
para morrer, e um túmulo emprestado para receber Seu corpo sem vida. 
todos: vamos tirar Jesus da manjedoura e colocá-Lo no coração de nossas 
famílias tão sedentas de amor, de paz e de segurança!

4 . FAtO DA BíBLIA
Dir.: Vamos, agora, ouvir Palavra de Deus. Cantemos: 

CANTO | Palavra não foi feita para dividir ninguém. / Palavra é uma ponte 
onde o amor vai e vem. / Onde o amor vai e vem!
1. Palavra não foi feita para vaidade / destino da palavra é a eternidade / Pala-

vra não foi feita pra cair no chão, / destino da palavra é o coração.
2. Palavra não foi feita para semear / a dúvida, a tristeza e o mal estar. / Palavra 

não foi feita para a opressão, / destino da palavra é união. 

Leitura bíblica: Lc 2, 1-7
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PARA REFLETIR
1. O que representa a manjedoura para o Menino Jesus? E para nós? 
2. Nossa família tem sido o lugar onde Jesus é acolhido? Como acolher melhor 
Jesus em nossas casas?

5. GEStO CONCREtO
Fazer o propósito de intensificar mais a vida de oração em família. Além disso, 
oferecer uma cesta básica para uma família que está passando necessidade 
neste tempo da pandemia. Se for preciso, mobilizar mais pessoas para conti-
nuar ajudando esta mesma família durante o próximo ano.  

6. RItO DAS vELAS
Dir.: Recordando a noite escura do nascimento de Jesus, vamos acender as 
nossas velas, lembrando que Jesus Cristo é a luz do mundo. Diante da pre-
sença Dele, as trevas do erro e do pecado se afastam. Além disso, ao acender 
as nossas velas, queremos pedir ao Menino Deus a graça de vivermos inten-
samente, em família, tudo o que rezamos e refletimos durante esta belíssima 
novena. Que iluminados por Cristo, pela sua Palavra, possamos ser luz para as 
pessoas com as quais convivemos (antes de acender a vela, cada pessoa diz em 
voz alta uma atitude positiva que deseja praticar em família).
(Após a acender a vela, todos cantam com as velas erguidas).

CANTO | 1. Noite feliz, noite feliz / Ó Senhor, Deus de amor, / pobrezinho nasceu 
em Belém. / Eis na lapa, Jesus nosso bem. / Dorme em paz, ó Jesus! / Dorme 
em paz, ó Jesus.
2. Noite feliz, noite feliz! / Eis que no ar vem cantar / Aos pastores os anjos dos 

céus. / Anunciando a chegada de Deus. / De Jesus, Salvador! / De Jesus, Sal-
vador!

7. PRECES ESPONStÂNEAS
(Ainda com as velas acesas, depois do canto, pode-se fazer preces espontâneas. 
Após cada pedido, pode-se cantar: “Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos fi-
lhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias!)

8. ORAçãO FINAL (página 6)

9. DESPEDIDA


