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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
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Cada encontro tem sua própria orientação.

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.
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Quinto Encontro
Cuidado! Ficai atentos!

Preparação do ambiente
Preparar uma mesa com uma toalha, imagem da Virgem Maria, ﬂores, uma
vela e a Bíblia.
Acolhida
Dirigente: “Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai,
vigiai, eu repito: eis que vem o Senhor em sua glória”. (Música: Vigiai, eu vos
digo, Reginaldo Veloso).
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! A palavra “Advento” quer
dizer: “o que está por vir”. Reunidos em um tempo de espera, adentramos
cada vez mais no mistério da Encarnação, porque o Cristo vivo quer nascer em
nossa vida. O tema desse quinto encontro de nossa singela novena de Natal é a
vigília e vigiar signiﬁca: “observar, prestar atenção”.
Vigiar implica na ideia de ﬁcar acordado, estar alerta o tempo todo,
com o objetivo de evitar ceder a alguma tentação, que acaba enfraquecendo a
fé em Cristo. Nesse sentido de vigília, o Papa Francisco nos ajuda a reﬂetir:
“Em nossa caminhada de cristãos somos, por muitas vezes, submetidos a
diversas tentações, e diante disso o conselho do Senhor Jesus é: ‘Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação’ (Mt 26, 41)”.
Não podemos nos esquecer que o Salvador não nasceu pronto. O povo
viveu um grande “Advento”, uma grande vigília na espera de que Deus
olhasse por eles. E nós cristãos, em nossas comunidades, somos esse povo que
deve esperar: “Cuidado! Ficai atentos”. Recordando sempre: “o povo teve um
longo tempo de preparação e vigília, no qual foi caminhando na fé e
aprendendo sobre a vontade de Deus, por meio de profetas e situações para
orientá-los” (São João Crisóstomo).

Oração Inicial
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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!
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 24
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Dirigente: Meditemos, irmãos e irmãs, este salmo, para que juntos com o
salmista que clama e eleva ao Senhor sua alma, possamos também elevarmonos a Deus, e, assim, sermos guiados por ele em seus caminhos, para não nos
perdemos e não desviarmos o olhar dos seus preceitos:
Todos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!
Grupo 1: Mostrai-me, ó Senhor vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa Verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação.
Todos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!
Grupo 2: O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça
e aos pobres Ele ensina o seu caminho.
Todos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!
Grupo 1: Verdade e amor são os caminhos do Senhor
para quem guarda sua aliança e seus preceitos.
O Senhor se torna íntimo aos que o temem
e lhes dá a conhecer sua Aliança.
Todos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!
(No Final do salmo é bom fazer um momento de silencio, despois repetir alguma
palavra ou frase que mais chamou atenção.)

Oração Sálmica
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Dirigente: Defendei, Senhor, as nossas almas e salvai-nos para não serem
confundidos os que esperam em Vós; não recordeis os pecados da juventude e
da ignorância, mas lembrai-Vos de nós, segundo a vossa misericórdia. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém!

Acolhida da Palavra de Deus
Dirigente: “Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento!”
(Mc 13, 33). Esse versículo de Marcos não é um aviso que serve para nos
colocar medo, mas um alerta amoroso de um Pai, que nos ama e quer que seus
ﬁlhos estejam sempre com Ele. “Porém, é necessário compreender o advento
como uma oportunidade de preparação, para a vinda constante do Senhor na
vida de cada pessoa, tornando essa vinda uma presença.” (Pe. Ignácio, dos
padres Escolápios).

Leitura Bíblica - Mc 13, 33-37

Reﬂexão
Leitor 1: Diante do nascimento do Salvador, não há outra saída para a
comunidade a não ser a vigilância. O Evangelho que ouvimos nos prepara com
uma pequena parábola, mostrando como deve ser feita essa vigilância: “vigiai,
portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem: à tarde, à meia-noite,
de madrugada ou ao amanhecer” (Mc 13, 35). O evangelista fala de um
Senhor, sendo ele o dono de uma casa, e aos servos compete apenas vigiar.
“Porém, é necessário ressaltar a natureza dessa vigilância, tão cara ao
Senhor; não se trata de busca por segurança ou conforto, mas simplesmente de
manter o Evangelho vivo e atuante na vida das pessoas” (Pe. Francisco
Cornélio F. Rodrigues).
Todos: “Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem”
(Mc 13, 35).
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Leitor 2: O motivo da vigilância é muito claro: “Para que não suceda que,
vindo de repente, ele vos encontre dormindo” (Mc 13, 36). “É claro que o
texto não se refere ao dormir como a necessidade natural do ser humano, pois
dessa ninguém pode privar-se, mas como a indiferença e a omissão em
relação aos valores do Evangelho” (Papa Francisco). Nesse caso, dormir
signiﬁca deixar de praticar a mensagem de Jesus Cristo, abandonar seus
ensinamentos.
Todos: “Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre
dormindo” (Mc 13, 36).
Leitor 3: A comunidade vigilante é aquela na qual os sinais do Reino se
manifestam: amor e justiça em abundância. “Onde esses valores abundam, o
que menos tem importância é o tempo. Inclusive, quanto mais tardar o Senhor,
mais frutos a casa/comunidade terá gerado; por isso, o cristão só pode ter
pressa em uma coisa: em fazer o bem!” (Papa Francisco). Vale reforçar o
convite: “O que vos digo, digo a todos: Vigiai!” (Mc 13, 37).
Todos: “O que vos digo, digo a todos: Vigiai!” (Mc 13, 37).
Leitor 4: “Procuremos celebrar a sua primeira vinda, ou seja, o natal, como a
certeza de que Ele está por vir, para estar conosco” (Pe. Ignácio, dos padres
Escolápios); porém, sua presença constante não será percebida enquanto não
assumirmos a nossa responsabilidade na comunidade, a grande família que
ele nos conﬁou. Assim, nos resta mantermo-nos acordados, ou seja,
praticando o amor e a justiça acima de tudo.
Todos: “Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento!”
(Mc 13, 33).
Partilha
Dirigente: O que estamos fazendo enquanto cristãos para nos mantermos em
vigília? O que devemos fazer enquanto comunidade para manter o Evangelho
vivo e atuante na vida das pessoas?
Antífona do Ó
Dirigente: Vigiamos quando mantemos acesas nossas lâmpadas com o óleo
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da fé, que aumenta à medida em que buscamos a Deus com todo o coração,
quando nos saciamos dele e quando o buscamos na Palavra. Vigilância é sinal
de amor, quem ama ﬁca vigilante. Assim devemos permanecer sempre à
espera do Emanuel que está para chegar; esperar com nossas lâmpadas acesas.
Cantemos (rezemos) a Antífona do Ó que hoje nos faz clamar pelo Emanuel, o
Deus-conosco:
(Quando se reza)
Dirigente: Ó Emanuel: Deus conosco, nosso Rei Legislador,
Esperança das nações e dos povos Salvados:
Todos: Vinde enﬁm para salvar-nos, ó Senhor nosso Deus!
(Quando se canta)
Ó...
Ó Emanuel:
Deus Conosco, ó Rei legislador,
Esperança de todas as nações,
Desejado de todos os corações,
És dos pobres maior libertador,
Finalmente salvar-nos vem, Senhor,
Ó Deus nosso, ouve nossas rogações, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Deus da nossa alegria
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia? (bis)
Orações Comunitárias
Dirigente: Iluminados e fortiﬁcados pelo Evangelho, orientados a caminhar
na retidão com o Senhor pelo salmista, elevemos nossas preces ao bom Deus,
que na sua grandeza se fez pequeno, e hoje quer fazer morada em nosso
coração:
Todos: Favorecei-nos, Senhor, com Vossa Luz!
Leitor 1: Luz admirável, sustentai na missão da Igreja o vosso servo o Papa,
nosso arcebispo e todo clero, a ﬁm de que possam guiar à luz de vossa Palavra
o povo a eles conﬁado, Vos pedimos:
Leitor 2: Deus conselheiro, iluminai com a luz do vosso Espírito a mente e o
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coração de nossos governantes políticos, para que exerçam seus cargos não
em benefício próprio, mas em favor do povo que padece pelas diversas
pandemias existenciais, Vos pedimos:
Leitor 3: Esperança dos povos, favorecei com vossa presença consoladora a
todos aqueles que se encontram em meios as trevas da vida, a ﬁm de que
socorridos por vós, redescubram o amor verdadeiro e a esperança, Vos
Pedimos:
Leitor 4: Deus Forte, dai a cada um de nós, aqui reunido em Teu nome, a força
e a perseverança em vosso seguimento, para que possamos ser verdadeiros
discípulos missionários, desempenhando o nosso papel de cristãos
verdadeiramente, e, assim, fazer reinar a fraternidade em nosso meio, nos
ajudando mutuamente na construção do vosso Reino aqui na terra, Vos
pedimos:
(Preces espontâneas)
Oração do Pai Nosso
Dirigente: Na alegria de termos celebrados mais um encontro da novena de
Natal, rezemos juntos, chamado Deus de Pai.
Todos: Pai nosso...
Oração Final
Dirigente: Favorecei-nos ó Deus com a docilidade do vosso Espírito, a ﬁm de
que vigilantes e ansiosos pela vinda do vosso Filho feito homem que vem ao
nosso encontro na singeleza de uma criança, dai-nos esperar com a alegria e
esperança essa luz que dissipa toda a treva e que ilumina a escuridão do nosso
tempo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade
do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Bênção Final
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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!

Centro Arquidiocesano de Pastoral
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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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