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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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Sexto Encontro
João Batista: numa melodia, dançando com a humanidade!

Preparação do Ambiente
Preparar uma mesa com uma vela (que será acesa durante a motivação de
acolhida) a manjedoura e, se possível, galhos secos.

Evangelho de Jo 1, 6-8 (Ler antes da motivação de acolhida)

Acolhida
Dirigente: Esse é o nosso sexto encontro da novena de Natal e nesse tempo
oportuno somos convidados a dançar junto ao menino Batista que com a
melodia do Salvador se pôs a bailar no ventre de sua mãe Isabel. Como
testemunho da luz foi chama que crepita no seio da humanidade. Por isso,
chamados a ser feixe de luz, vamos, por meio de um gesto simbólico, acender a
nossa vela para que ela nos faça recordar das tantas situações de nossa vida que
precisam ser iluminadas. Num instante de silêncio, vamos trazê-las ao coração
(momento de silêncio).

O tempo do Advento nos oferece a oportunidade de fazermos uma bela
experiência de fé por meio de homens e mulheres que pelos seus cantares
souberam dar testemunho da luz e acolheram, como vontade de Deus, a
melodia de uma missão que ecoou na história da salvação. Um destes homens
foi João Batista, que enviado por Deus, se fez a voz que clama no deserto e hoje
nos convida, na sinfonia de nossa existência, a revisitar os nossos desertos
interiores, preparando-os para acolher o menino Deus.
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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!
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 71
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Dirigente: O sol nascente que nos veio visitar pela melodia da Encarnação nos
faz todos juntos cantar o seu louvor. Na cantata da justiça, a grande partitura da
criação, salmodiada pela nossa existência e escrita em nossas mãos se põe a
ﬂorir e a paz, como doce melodia, nos ensina a cantar (dizer):
Todos: Nos seus dias a justiça ﬂorirá e paz em abundância, para sempre.
Grupo 1: Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo,
com equidade ele julgue os vossos pobres.
Todos: Nos seus dias a justiça ﬂorirá e paz em abundância, para sempre.
Grupo 2: Das montanhas venha a paz a todo o povo,
e desça das colinas a justiça!
Este Rei defenderá os que são pobres,
os ﬁlhos dos humildes, salvará.
Todos: Nos seus dias a justiça ﬂorirá e paz em abundância, para sempre.
Grupo 1: Nos seus dias a justiça ﬂorirá
e grande paz, até que a lua perca o brilho!
De mar a mar estenderá o seu domínio,
e desde o rio até os conﬁns de toda a terra!
Todos: Nos seus dias a justiça ﬂorirá e paz em abundância, para sempre.
Grupo 2: Seja bendito o seu nome para sempre!
E que dure como o sol sua memória!
Todos os povos serão nele abençoados,
todas as gentes cantarão o seu louvor!
Todos: Nos seus dias a justiça ﬂorirá e paz em abundância, para sempre.
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(No Final do salmo é bom fazer um breve silêncio. Depois repetir algum
verso que mais chamou atenção ou que tenha ligação à experiência de
vida).

Oração Sálmica
Dirigente: Deus onipotente, estendei a todos os povos o reino de justiça e de
paz que prometestes a Davi e a sua descendência, e concedei aos homens a
verdadeira paz; aos pobres a justiça e aos desamparados o conforto, por meio
de Jesus Cristo, vosso Filho, no qual são abençoadas todas as gerações da terra.
Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém!

Acolhida da Palavra de Deus
Dirigente: Inspirados por João Batista, testemunha da luz, sejamos
iluminados pelo Cristo, luz do mundo, para que no itinerário dos nossos
desertos interiores ousemos responder à nossa missão como verdadeiros
profetas, escutando as vozes da humanidade que, com gritos, escancaram a
face, tantas vezes sombrias da injustiça e da impunidade. Em nossa Betânia, na
esperança da melodia do Natal do menino Deus, aprendamos do seu Evangelho
a sinfonia que hoje nos quer ensinar.

Leitura Bíblica – Jo 1,19-28
Reﬂexão
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Leitor 1: O testemunho do Batista nos convida a dançar num itinerário que
nos permite saborear das notas musicais de nossa existência. Por isso, olhando
para este homem temos a oportunidade de visitar nossos desertos interiores,
escutando assim o sussurro do Batista que nos prepara para acolher o ecoar do
choro do menino Deus na melodia de seu Natal. A voz deste homem é a
expressão de quem ﬁzera a experiência de encontro consigo mesmo. Desta
forma, quando questionado: “quem és tu?”, consciente de sua missão responde
prontamente: “eu não sou o Cristo”. Nesta resposta se encontra a grande
oportunidade para que nós façamos uma experiencia semelhante e tomemos
contato, direto e ousado, com a nossa verdadeira missão: “ser para os outros”
(Cristo Vive, n. 253-258).
Todos: “O valor do testemunho não signiﬁca que a palavra deve ser
silenciada. [...] Vocês são capazes de ir contra a corrente e saibam
compartilhar Jesus, comuniquem a fé que Ele lhes deu de presente” (Cristo
Vive, n. 176).
Leitor 2: “Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do
Senhor” (Jo 1,23). Os dizeres de João Batista soam como melodia em nossa
humanidade, porque apontam a real necessidade de, como batizados e
enviados, sermos vozes proféticas em nossa sociedade, capazes de denunciar
as injustiças do tempo presente e, como uma nova “canção do exílio”, ressaltar
os valores cristãos e evangélicos. O grito do Batista não pode ser ignorado,
sobretudo, quando as doenças da sociedade são escancaradas pela pandemia.
Assim, junto a este grito precisa-se somar as tantas vozes dos marginalizados e
excluídos e por que não, também as nossas vozes interiores que podem
esconder a luz do Natal.
(neste instante podemos destacar ações ou palavras que escondem a luz do
Natal)
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Leitor 3: “Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João
batizava” (Jo 1,28). Betânia signiﬁca “lugar de passagem”, e para nós, nessa
novena, no dia de hoje, se torna um lugar de espiritualidade e encontro, lugar
onde podemos “saborear” as mais doces e suaves narrativas de nossa história
que são cantaroladas na experiência cotidiana de uma vida, marcada por rugas
e calos. Na Betânia de nossa existência precisamos fazer a experiência de uma
real passagem, onde aﬁnamos os nossos instrumentos para uma vez mais, no
tatear de nossa missão, dedilhar as mais belas melodias que possam ecoar na
humanidade.
Todos: “A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um
ornamento que passa pôr de lado; não é um apêndice ou um momento entre
tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se
não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou
nesse mundo” (Alegria do Evangelho, n. 273).

Partilha
Dirigente: João Batista tem consciência de que testemunha a luz que é do
Cristo, um testemunho que soa como melodia e nos permite dançar junto à
humanidade. Dessa forma, deixemo-nos questionar por este grande profeta e
reﬂitamos sobre a nossa missão: como temos respondido à voz de Deus que nos
chama nessa grande sinfonia da nossa história? Como temos desenvolvido a
nossa missão? A nossa voz, ainda hoje, clama pelos “desertos” da sociedade?

Antífona do Ó
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Dirigente: O testemunho de João Batista é surpreendente. Sua consciência
fazia-lhe ter os pés no chão: não se encheu de vaidades, nem de soberba, pois,
sabia que sua missão era dar testemunho da luz que não era ele, já que o
desejado dos povos, era, é e sempre será a Pedra Angular, o Rei das Nações.
Como grande coro, nos cantares da humanidade, imploremos: não tardeis, vem
nos salvar:
(Quando se reza)
Dirigente: Ó Rei das nações. Desejado dos povos: ó Pedra angular, que os
opostos unis:
Todos: Ó, vinde e salvai esse homem tão frágil, que um dia criastes do barro
da terra!
(Quando se canta)
Ó...
Ó Rei das nações:
Desejado dos Povos, Rei das gentes,
Tudo ajuntas em ti, Pedra Angular,
Aos inimigos, tu vens apaziguar,
Vem a este povo tão dormente,
Pois do barro formaste o nosso ente,
Vem, Senhor, e não tardeis, vem nos salvar, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Deus da nossa alegria
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia? (bis)

Orações Comunitárias
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Dirigente: Rezemos o cântico evangélico: Benedictus – O Messias e seu
Precursor – fazendo de nossa oração comunitária um louvor ao testemunho do
profeta do Altíssimo que caminha à frente e prepara a chegada do menino
salvador no coração dos que o esperam:
Leitor 1: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e
libertou; e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor,
Todos: como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos
mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos
quantos nos odeiam.
Leitor 2: Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa
Aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do
inimigo,
Todos: a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele,
enquanto perdurarem nossos dias.
Leitor 3: Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do
Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a
salvação, que está na remissão de seus pecados; pela bondade e compaixão de
nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol nascente,
Todos: para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte
estão sentados e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da
paz.
Dirigente: O profeta do Altíssimo, voz que ecoa no deserto, anuncia a todos
nós a salvação. É um testemunho profético que nos impulsiona e nos desperta
para a grande sinfonia de nossa existência. Assim, por meio deste despertar,
expressemos em uma palavra ou sentimento o que o testemunho do menino
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Batista nos causou durante esse encontro:
(palavras ou sentimentos espontâneos)

Oração do Pai Nosso
Dirigente: A mansidão de Jesus lhe possibilitou ouvir o coração de Deus. Por
isso, olhando aos céus, chamou o Maestro da Humanidade, criador dos céus e
da terra, de Pai. Neste tempo do Advento façamos a experiência de rezar uma
vez mais:
Todos: Pai nosso...
Oração Final
Dirigente: Ó Deus, criador e redentor do gênero humano, quisestes que na
orquestra da humanidade saboreássemos a melodia da Encarnação no seio da
Virgem Maria. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho
Unigênito, tendo dançado junto à nossa humanidade nos faça participar da
sinfonia divina. 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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