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Mensagem do Arcebispo
Queridos ﬁéis da Arquidiocese de Ribeirão Preto. É com alegria que me dirijo a
vocês neste tempo do Advento que nos prepara para a celebração do Natal do Senhor.
O Advento é o tempo que nos é concedido para acolher o Senhor que vem ao nosso
encontro, também para veriﬁcar o nosso desejo de Deus, para olhar em frente e nos
preparar ao regresso de Cristo. Ele voltará a nós na festa do Natal, quando ﬁzermos
memória da sua vinda histórica na humildade da condição humana; mas vem dentro
de nós todas as vezes que estamos dispostos a recebê-lo, e virá de novo no ﬁm dos
tempos para julgar os vivos e os mortos. Por isso, devemos estar vigilantes e esperar o
Senhor com a expectativa de encontrá-lo (Papa Francisco – Angelus de 30/12/17).
A Novena de Natal, preparada carinhosamente pelo nosso Seminário Maria
Imaculada e Comissão para a Liturgia da Arquidiocese, é um instrumento muito
importante para ajudar você viver, em família, este tempo de piedosa e alegre
expectativa, este tempo de preparação para o Natal do Senhor. Neste ano, de forma
diferente por causa da pandemia, por meio dos vídeos; mais restrita ao ambiente
familiar. Deixe-se envolver pessoalmente pelos textos bíblicos, oracionais e
reﬂexivos de cada encontro; deixe-se tocar por eles e partilhe em família esta
experiência. Desta forma você vai enriquecer-se espiritualmente e vai enriquecer os
outros. Assim você viverá intensamente este tempo forte e carregado de graças que o
Senhor nos concede.
Os encontros desta novena começam nos convidando à esperança, neste
tempo difícil que estamos vivendo; recordam-nos que somos obra das mãos de Deus;
neste tempo de pandemia, os profetas se apresentam para nós porta-vozes da
esperança, convocando-nos a sermos também porta-voz de esperança para os outros.
Avançando na novena, somos convidados à alegria, pois a alegria é o elemento central
da experiência cristã; somos convidados também à vivência da vigilância, uma das
características do advento; somos convidados ainda a contemplar alguns personagens
importantes deste tempo litúrgico: João Batista, que veio dar testemunho da luz;
Maria e sua ﬁdelidade ao sim dado ao Projeto de Deus; e São José, que cooperou
silenciosamente com o Plano Salvador de Deus. Por ﬁm, contemplamos o presépio,
onde Deus nos surpreende, adotando “os nossos próprio comportamentos: dorme,
mama no seio da mãe, chora e brinca, como todas as crianças” (Papa Francisco,
Admirabile Signum, 8d).
Vivendo bem o Advento, e a Novena de Natal está à sua disposição para isso,
poderemos na celebração do Natal mergulhar mais profundamente no mistério da
Encarnação, isto é, no mistério do Filho de Deus ter assumir uma natureza humana e
vindo habitar entre nós. Deus veio morar em nosso meio, para ser Deus Conosco.
Desejo a todos um santo Advento e um Natal muito feliz.
DOM MOACIR SILVA

Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto
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Estamos novamente reunidos para a Novena de Natal!
Apresentação
Estamos iniciando o Tempo do Advento, quando iniciamos também um
novo Ano Litúrgico e uma nova esperança para a nossa caminhada cristã. No
objetivo geral das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da nossa Arquidiocese, deﬁnido na XVI Assembleia Arquidiocesana, temos o desejo de
evangelizar pelo anúncio da Palavra, formando discípulos em comunidades
eclesiais missionárias.
Os encontros da Novena de Natal são oportunidades de formar comunidades missionárias e estão entre as ações missionárias que apontam a vivência
da “Igreja do ir”; da Igreja em saída, destacando desta vez a importância de
aproximar a Novena aos jovens, sobretudo, aos que estão fora da Igreja.
Desejamos que nossa Novena ajude as nossas comunidades a se prepararem para celebrar o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, meditando a Palavra
de Deus e a vida.

Realização
Seminário Maria Imaculada de Brodowski, Comissão para a Liturgia da
Arquidiocese de Ribeirão Preto e alguns Padres colaboradores.

Orientações Gerais
Aos animadores
Ler os encontros, prepará-los e providenciar leitores com antecedência.
Destacar palavras desconhecidas e pesquisar seus signiﬁcados. Organizar o
ambiente. Incentivar os participantes para que possam também se expressar no
decorrer da novena. Preparar os cânticos antecipadamente. Não deixar as
crianças em ambiente separado, mas acolhê-las!

À preparação do ambiente
Cada encontro tem sua própria orientação.
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Sugestões
Bênção da Casa
Ao ﬁnal deste livreto há uma oração de bênção da casa. Pensamos,
também, naqueles que têm diﬁculdades de realizar os encontros, indo de casa
em casa, sobretudo neste ano em que estamos vivendo essa realidade do
isolamento social; estes poderão se reunir em família para rezar as respectivas
orações da Novena de Natal.

Gesto Concreto
Este está intimamente ligado às práticas de caridade do Advento. Cada
comunidade organize seu gesto concreto, olhando para as necessidades mais
urgentes da Comunidade, lembrando que há muitos irmãos passando por
concretas realidades de desemprego por conta das consequências da pandemia.

Coleta da Evangelização
Esta coleta do tempo do Advento é um sinal de comunhão: um gesto
concreto de participação nos trabalhos da evangelização; e, de modo especial,
também ajuda no envio de nossos seminaristas do propedêutico e do Ano
Pastoral para a missão do “Projeto Manaus”, abraçado pela nossa
Arquidiocese.

Centro Arquidiocesano de Pastoral
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Primeiro Encontro
Advento: Um convite à Esperança!
Preparação do ambiente
Em uma mesa prepare um ambiente para sua oração em família ou
comunidade; se possível, providencie uma manjedoura (sem o Menino Jesus),
ﬂores e uma vela. Lembre-se, estamos no encontro da Esperança; tudo aquilo
que possa nos remeter a este tema pode ser bem vindo!
Acolhida
Dirigente: Louvemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos
para rezarmos a novena de Natal, preparando-nos para celebrar o nascimento
do Menino-Deus. Neste nosso primeiro encontro, reﬂetiremos sobre a
esperança, a qual impulsiona e move a vida de cada cristão, por isso, abramos
os nossos corações e “não apaguemos a chama que ainda fumega, que nunca
adoece, e deixemos que reacenda a esperança.” (Papa Francisco,
27/03/2020). Rezemos a Deus para que ele faça brotar em nosso coração brotos
de fé, esperança e caridade!
Oração Inicial
Abertura do Ofício Divino das Comunidades
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs; aleluia, irmãos! (bis)
Nosso Senhor vem vindo; a Deus louvação! (bis)
- Em pé, vigilantes, juntos, na oração! (bis)
Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)
Ou
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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Dirigente: Irmãos e irmãs bendigamos o Senhor, que em sua misericórdia
assumiu a nossa humanidade e nos trouxe paz e salvação.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
Oração
Pai de ternura que sempre nos amou e a nós se revelou, celebramos
nesta Novena de Natal o Mistério do vosso Verbo Encarnado. Pedimos vossa
Graça em nossos corações para acolher, bem e melhor, o vosso Filho Jesus em
nossa humanidade e em nossa história.
Pedimos com fé, que vossa força e proteção venha sobre nossas
famílias e, de forma especial, sobre nossos jovens. Concedei-nos, Senhor, sob
a intercessão da Virgem Maria e seu esposo São José, a Luz da Sabedoria para
reconhecermos o vosso Filho Jesus presente na realidade humana e
realizando, no tempo presente, sua obra redentora.
Tudo vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, que vive e reina na
unidade do Espírito Santo. Amém.
Salmo 79
Dirigente: Temos um Deus presente na nossa história! Não é um Deus
impessoal, que nos vê como números ou estatísticas, mas que nos trata como
ﬁlhos e ﬁlhas, que nos protege e ampara; nos cerca de carinho e dá esperanças
de dias melhores; acreditando em tudo isso, rezemos o Salmo 79 em dois
coros:
Todos: Convertei-nos, ó Senhor,
resplandecei a vossa face e nós seremos salvos!
Grupo 1: Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos.
Vós que sobre os querubins vos assentais.
Despertai vosso poder, ó nosso Deus
e vinde logo nos trazer a salvação!
Todos: Convertei-nos, ó Senhor,
resplandecei a vossa face e nós seremos salvos!
Grupo 2: Voltai-vos para nós, Deus do universo!
Olhai dos altos céus e observai.
Visitai a vossa vinha e protegei-a!
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Foi a vossa mão direita que a plantou;
protegei-a, e ao rebento que ﬁrmastes!
Todos: Convertei-nos, ó Senhor,
resplandecei a vossa face e nós seremos salvos!
Grupo 1: Pousai a mão por sobre o vosso Protegido,
o ﬁlho do homem que escolhestes para vós!
E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus!
Todos: Convertei-nos, ó Senhor,
resplandecei a vossa face e nós seremos salvos!
(No ﬁnal do salmo é bom fazer um momento de silêncio, depois repetir
alguma palavra ou frase que mais chamou atenção.)
Oração Sálmica
Dirigente: Senhor Jesus, vinde de novo: visitai a vossa vinha plantada de
cepas escolhidas e regadas com o vosso Sangue, e renovai a vossa Igreja, para
que se estenda até os conﬁns da terra, para glória do vosso nome. Vós que sois
Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Acolhida da Palavra de Deus
Dirigente: “Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. Aqui está a força
da fé, que liberta do medo e dá esperança” (Papa Francisco, 27/03/20). Para o
cristão, a essencialidade da esperança está em escutar atentamente a voz de
Cristo que nos fala pela Sagrada Escritura. Atentos ouçamos à Palavra que nos
prepara para a chegada Daquele que fará germinar em nossos corações a
alegria, o louvor e a esperança. Abracemos com o escutar e o acolhamos no
coração!
Leitura Bíblica - Is 35,1-10
Reﬂexão
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Leitor 1: O profeta Isaías descreve sobre a esperança de um povo na chegada
a Sião. A esperança de que as terras ressequidas se tornarão pântanos, galhos
secos em belos lírios; terra sedenta em mananciais de águas. Esta também é a
esperança dos cristãos que com a chegada do Emanuel podem voltar a sonhar,
projetar, e veem revigorar em si as forças para uma luta diária. Cristo é Aquele
que nos dá hoje a esperança de dias melhores, nos incentiva a crer que com Ele
tudo é possível.
Todos: “A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm
5, 5).
Leitor 2: Na atualidade, o cristão é convidado a depositar no contexto social
que vive uma visão sobrenatural. Faz-se necessário que todo aquele que
professa a fé seja testemunha de Cristo, de forma a mudar o meio em que vive
por meio de suas atitudes, ajudando nos diversos ambientes que hoje estão
ressequidos pelo desespero, pela falta de fé, de amor, de compreensão e de
ajuda para que possa ﬂorescer uma nova civilização do amor, como nos
lembrou o Papa Francisco.
Todos: “A partir do testemunho de alegria e de serviço de vocês, façam
ﬂorescer a civilização do amor. Mostrem com a vida que vale a pena gastarse por grandes ideais, valorizar a dignidade de cada ser humano, e apostar
em Cristo e no seu Evangelho” (Papa Francisco, Jornada Mundial da
Juventude, 28/07/13).
Leitor 3: A esperança cristã não é alienada, como de quem ﬁca somente
aguardando as coisas do céu. Estamos no mundo, mas é preciso que tenhamos
olhos para o Céu e pés na terra. Com o nosso testemunho de autênticos
cristãos é que podemos modiﬁcar as coisas em Cristo, construindo uma nova
terra. Nossa vida orante, nosso trabalho bem feito, vivendo a cada instante de
forma ordenada: isso é um testemunho de esperança num mundo que vive em
pleno caos.
Todos: O Senhor nos convida a gastar a nossa vida ao seu serviço.
Agarrados a Ele, temos a coragem de colocar todos os nossos carismas ao
serviço dos outros. Oxalá pudéssemos sentir-nos impelidos pelo seu amor
(2Cor 5,14) e dizer com São Paulo: “Ai de mim, se eu não anunciar o
Evangelho!” (1Cor 9,16). (cf. Gaudete et Exultate, 130)
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Antífona do Ó
Dirigente: Como o salmista é aquele que canta as maravilhas do Senhor, o
cristão de hoje é convidado a cantar a esperança que brota no seu coração pela
vinda do Salvador. Juntos, cantemos (rezemos) conﬁantes, a antífona do Ó:
(Quando se reza)
Dirigente: Ó Sabedoria, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na
sarça ardente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai:
Todos: Vinde salvar-nos com o braço poderoso!
(Quando se canta)
Ó...
Ó Sabedoria:
Tu saíste da boca do mais alto,
Os conﬁns do universo atingiste.
Tu, com força e ternura, dirigiste
Este mundo por ti todo ordenado,
Vem mostrar o caminho consagrado
Da prudência, que ao justo um dia abriste, ó, ó.
Vem, ó ﬁlho de Maria
Vem do céu Sabedoria.
Quanta sede, quanta espera
Quando chega, quando chega aquele dia? (bis)
Orações Comunitárias
Dirigente: Neste dia em que o Senhor nos reúne para iniciarmos a nossa
novena e reavivar em nossos corações a esperança no amor que Ele mesmo
teve por nós, apresentemos nossos pedidos:
Todos: Deus da esperança, ouvi-nos!
Leitor 1: Deus da vida, volvei o vosso olhar para o Santo Padre, o Papa
Francisco, o nosso bispo Moacir e a todos os ministros ordenados, conceda a
eles forças para serem testemunhas da esperança, nós vos pedimos:
Leitor 2: Deus de amor, fortalecei as nossas famílias e a nossa comunidade,
reavivai a chama da esperança no coração dos que se encontram cansados e
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abatidos, nós vos pedimos:
Leitor 3: Deus amigo, vos pedimos por todos aqueles que perderam a
esperança, fazei brotar no coração de cada um deles a alegria e a conﬁança em
dias melhores, nós vos pedimos:
Leitor 4: Deus consolador, dai-nos ânimo para continuarmos a seguir em
frente, mesmo diante das diﬁculdades dos nossos tempos e ajudai-nos a
sermos propagadores da esperança que de Vós provém, nós vos pedimos:
(Preces espontâneas)
Oração do Pai Nosso
Dirigente: Rezemos a oração que o Deus da esperança nos ensinou:
Todos: Pai Nosso...
Oração Final
Dirigente: Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervoroso
o Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre
com intenso júbilo na solene liturgia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Bênção Final
Dirigente: Ó Deus da ternura, da alegria e da paz que logo vem no Natal, que
seu amor permaneça em todos nós, agora e para sempre.
Todos: Amém!
Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado!
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Benção da Casa

Irmãos e irmãs em nome de Jesus Cristo e da Igreja, desejamos a paz a sua
casa e para todos os que nela habitam!
Que o Senhor guarde e abençoe esta casa!
Que o Senhor conceda para todos vocês os bens espirituais e corporais e
tudo aquilo de que vocês precisam para viverem com dignidade, esperança
e paz.
Que o Senhor conceda para todos: a graça da saúde e da prosperidade!
Que Maria, a esposa e mãe da família de Nazaré, guarde a todos sob sua
proteção materna
Pai Nosso...
Ave Maria...
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