
 
 
- O Ofício da Novena do Natal é um momento de 
bençãos e graças que nos prepara para a vinda do 

Senhor, em seu Natal. 
- Convém reservar os nove dias que antecedem o 
Natal do Senhor para esta novena, a fim de alcançar 

os frutos espirituais desse tempo e vê-los 
desabrochar nessa grande celebração da Igreja. 
- Reze em família: Deus nos concede seu favor 

quando nos reunimos com Ele em nossas casas. 
Rezar juntos fortalece os laços de amor e nos dispõe 
como família para a vinda do Senhor. 

- Se for rezar sozinho(a), una-se a todos os grupos e 
pessoas que se voltam a Deus nessa preparação. 

Aprenda a incluir a natureza na sua reza (plantas, 
animais, noite, ar...). Toda a criação aguarda 
ansiosamente a redenção. 

- Prepare o ambiente da oração: altar, vela, Bíblia, 
imagem da Mãe do Senhor. 

Abertura  

-  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) 
- De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos! (bis) Ele já 
está bem perto, nossa Salvação! (bis) 

Hino  

1. Ó vem! Ó vem, Emanuel! És esperança de Israel! 
Promessa de libertação, Vem nos trazer a salvação! 

Dai glória a Deus, louvai, povo fiel, Virá em breve o 
Emanuel. 

2. Ó vem aqui nos animar, As nossas vidas 
despertar, 
Dispersa as sombras do temor, Vem pra teu povo, ó 

Salvador! 

Salmo 80(79)  

Cantemos o Salmo 80 recordando-nos da situação de 

toda a humanidade devastada pela pandemia. Que 
esse tempo fecunde uma nova história para o povo 
que aguarda no Senhor a libertação. 

Eis que de longe vem o Senhor Para as nações 
do mundo julgar E os corações alegres ‘starão 
Como nu’a noite em festa a cantar! 

1. Senhor Deus, ouve, escuta:  
Do teu povo és o Pastor;  
De tua tenda de bondade  

Faz-nos ver o esplendor,  
Teu poder desperta e vem,  
Vem salvar-nos, ó Senhor! 

2. Até quando estarás  
Indignado contra a gente?  

Até quando o pão da dor  
Comerá amargamente  
Este povo que tornaste  

Dos vizinhos o joguete? 

Leitura: Ef 1,9-10   

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 
Deus nos fez conhecer o Mistério da sua vontade, a 

livre decisão que havia tomado outrora de levar a 
história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, 
tanto as coisas celestes como as terrestres, sob uma 

só Cabeça, o Cristo.  

- Palavra do Senhor. 

Meditação  

  Breve momento de silêncio 

Na linguagem comum, mistério é algo secreto 
ou escondido, mas na Bíblia é tudo aquilo que é 

revelado por Deus. A Igreja primitiva empregou esta 
palavra para falar da própria vida de fé e de 
comunidade, especialmente dos sacramentos e das 

celebrações. 
Para falar da pessoa de Jesus, Paulo utiliza essa 

palavra porque Cristo é o mistério deste reino, 

escondido por gerações, e revelado a todos pelo 
Espírito.  

Com Maria, cantemos o Mistério do Filho de 

Deus que armou a sua tenda em nossa humanidade. 

Cântico de Maria  

Ó... Ó Mistério: 
Escondido há séculos nos céus, aos fiéis foste um dia 
revelado, e dos cegos os olhos recobrados, 

já se firmam do coxo os passos seus, faz o pobre 
escutar a voz de Deus, 
vem, levanta do chão os humilhados, ó, ó. 

Vem, ó Filho de Maria, o amanhã já se anuncia 

quanta sede, quanta espera, quando chega, 

quando chega aquele dia?... 

- A minha'alma engrandece o Senhor 
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

- Porque olhou para a humildade de sua serva,  
doravante as gerações hão de chamar-me de 
bendita. 

- O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu 
nome! 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 

era no princípio, agora e sempre. Amém! 

Vem, ó Filho de Maria, o amanhã já se anuncia 

quanta sede, quanta espera, quando chega, 
quando chega aquele dia?... 
 

Benção final   

O Filho de Deus, que nos revela os seus mistérios, 
nos conceda reconhecer sua presença e sua atuação 

amorosa no segredo da vida do nosso povo, das 
nossas famílias e da nossa história. Amém! 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado! 
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