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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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Oitavo Encontro
O despertar de São José

Preparação do ambiente
Preparar uma mesa com toalha, vela, manjedoura e, se possível, ao lado, uma
imagem de São José.

Acolhida
Dirigente: “Ao despertar, José agiu conforme o Anjo do Senhor lhe ordenou”
(Mt 1, 24).
Irmãos e Irmãs, bem-vindos ao oitavo encontro da nossa novena de Natal. É
chegada a hora em que a Virgem dará à luz. Eis que antes, o anjo do Senhor
manifestou-se a José em sonho, despertando-o de seus pensamentos negativos,
ele era um homem justo e bom, estava com medo de receber Maria como sua
esposa: pensou em abandoná-la! Na atualidade existem muitas mães que criam
seus ﬁlhos sem a presença de um pai, vemos que “a ausência da ﬁgura paterna
na vida de crianças e jovens produz lacunas e feridas que podem ser muito
graves” (Papa Francisco).
O despertar de São José possibilitou o seu “sim”, fazendo com que
assumisse Maria como esposa, “porque ela concebeu pela ação do Espírito
Santo” (Mt 1,20). A voz do anjo foi um convite a José para que, cooperando
com o plano divino da Salvação, se tornasse o pai adotivo de Jesus, superando a
cultura do abandono. Portanto, coragem! “Um Pai ajuda seu ﬁlho a levantarse rapidamente”! (Papa Francisco).

Oração Inicial

Salmo 88
Dirigente: O despertar de José conﬁrmou que ele é um homem justo e ﬁel a
Deus. Conﬁantes na vinda do Messias e na aliança do Senhor, despertemos
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nossa voz, dizendo:
Todos: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
Grupo 1: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor,
de geração em geração eu cantarei vossa verdade!
Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!
E a vossa lealdade é tão ﬁrme como os céus.
Todos: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
Grupo 2: “Eu ﬁrmei uma Aliança com meu servo, meu eleito,
e eu ﬁz um juramento a Davi, meu servidor.
Para sempre, no teu trono, ﬁrmarei tua linhagem,
De geração em geração garantirei o teu reinado!
Todos: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
Grupo 3: Ele, então, me invocará:
'Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus,
sois meu Rochedo onde encontro a salvação!'
Guardarei eternamente para ele a minha graça
e com ele ﬁrmarei minha Aliança indissolúvel”.
Todos: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
(No Final do salmo fazer um breve silêncio. Depois, repetir algum verso que mais
chamou atenção ou que tenha ligação à experiência de vida)

Oração Sálmica
Dirigente: Ó Deus de bondade, assim como são José se consagrou ao serviço
do vosso Filho, nascido da virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de
coração puro aos mistérios da vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!

Acolhida da Palavra de Deus
Dirigente: A Palavra do Senhor tem poder de transformar a nossa vida. José,
mesmo em sonho, acolheu com humildade e entendimento, a Palavra e o agir
de Deus em sua vida, isso mudou radicalmente o tempo e a história. Deixemos
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o Evangelho despertar os nossos corações.
Leitura Bíblica – Mt 1,18-25

Reﬂexão
Leitor 1: São José foi o homem do silêncio que sonhou o sonho de Deus. “José
fez conforme o Senhor havia mandado: levou Maria para casa”, dizendo sim,
ao anjo do Senhor, ele acolheu não apenas Maria, mas também o Emanuel,
presente em cada órfão. Ser cristão é acolher a voz que nos desperta
diariamente do medo e, assim, realiza-se o verdadeiro Natal.
Todos: Senhor Deus, que nesse Natal, possamos silenciar o coração e
acolher humildemente a vossa Palavra!
Leitor 2: “Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo
profeta”. Com o despertar de São José, a promessa se cumpriu e o sonho de
Deus se realizou. Muitas vezes ﬁcamos presos nos sonhos, longe da nossa
própria realidade. A vontade de viver na tranquilidade, nos afasta dos fatos, e a
ilusão do comodismo cega os nossos olhos. José, humilde carpinteiro, abriu os
olhos do coração para enxergar os anseios de Deus.
Todos: Ajudai-nos Senhor, para que neste novo tempo, sejamos despertados
pela vossa voz, acolhendo nossos irmãos mais pequeninos!
Leitor 3: “E José deu a ele o nome de Jesus”. São José, tomado pelo vírus do
medo, quis fugir. Em nossa atualidade, fomos obrigados a ressigniﬁcar nossas
vidas, por causa do Covid-19. Atrelados aos problemas, surgiram os nomes:
distanciamento social, quarentena, isolamento etc. Isso fez de nós sonhadores!
Sonhamos com encontros, abraços, reuniões; aFinal, somos seres de relação.
Na diﬁculdade, José não fugiu, mas despertou: deu ao menino o nome de Jesus,
que signiﬁca Deus salva. José ressigniﬁcou, dando novo sentido à diﬁculdade
da vida.
Todos: Senhor nosso Deus, que mesmo em meio as diﬁculdades, a vossa
Palavra ressoe em nós, para que neste Natal, o nome de Jesus esteja em
nossos encontros!

Partilha
Dirigente: Naqueles dias, José foi avisado em sonho pelo Anjo e despertou do
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desejo de abandonar Maria. Em nossos dias, quais são os medos que nos fazem
abandonar a promessa que Deus tem para nós? Como podemos entender a
mensagem do Senhor, e despertar perante as diﬁculdades?
(ao Final da partilha)
Todos: “A Igreja, nossa mãe, está empenhada em apoiar com todas as suas
forças a presença bondosa e generosa dos pais nas famílias, porque eles são,
para as novas gerações, guardiões e mediadores insubstituíveis da fé na
bondade, na justiça e na proteção de Deus, como fez São José” (Papa
Francisco). São José, rogai por nós e protegei as nossas famílias!

An fona do Ó
Dirigente: Cantemos (rezemos) a Antífona do Ó, despertando em nós a
alegria do Deus-menino que vem nos salvar:
Ó...
Ó Sol do Oriente:
És o Sol da Justiça que desponta,
Resplendor de uma luz que não se apaga,
Quem habita nas trevas te aguarda,
Quem do cego pecado está na sombra,
Quem na morte adormece, leva em conta,
Vem, Senhor, essa escuridão faz clara, ó, ó.
Vem ó Filho de Maria,
Vem raiar Sol da Justiça,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia? (bis)

Orações Comunitárias
Dirigente: Oremos, humildemente ao Senhor, de quem procede toda perfeição
e santidade dos justos.
Leitor 1: Senhor Deus, que chamastes os nossos pais na fé para caminharem na
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vossa presença com um coração perfeito:
Todos: fazei que, seguindo os seus passos, alcancemos a perfeição de acordo
com a vossa vontade.
Leitor 2: Ó Vós, que escolhestes São José, homem justo, para cuidar de vosso
Filho na infância e juventude:
Todos: fazei que sirvamos em nossos irmãos e irmãs o Corpo místico de
Cristo.
Leitor 3: Ó Vós, que destes a terra aos seres humanos para que a povoassem e
dominassem:
Todos: ensinai-nos a trabalhar corajosamente neste mundo, buscando
sempre a vossa glória.
Leitor 4: Ó Pai de todos nós, lembrai-vos da obra de vossas mãos,
Todos: e dai a todos trabalho e condições de vida digna.
(Para as preces espontâneas: Santiﬁcai-nos, Senhor, segundo a vossa
justiça!)
Oração do Pai Nosso
Dirigente: Rezemos com amor e conﬁança a oração que Jesus nos ensinou.
Todos: Pai nosso...

Oração Final
Dirigente: Ó Deus de bondade, que pela intercessão de São José, amparai a
cada um de nós com o vosso auxílio, e que possamos viver virtuosamente na
justiça e humildade para alcançar as bem-aventuranças do céu. 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
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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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