APRESENTAÇÃO
No primeiro capítulo do Gênesis está a primeira revelação da Palavra de Deus: Ele
disse e tudo foi feito. A Palavra fecunda faz a terra produzir, realizando a vontade de Deus e
cumprindo sua missão de tudo criar. Qual é a missão da Palavra que sai da boca de Deus?
A Palavra que Deus pronuncia tem poder em si mesma de realizar o que está dito.
Nesta Novena do Natal 2020, vamos contemplar a Palavra, pilar da Igreja, casa do
povo de Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a Terra, tem sabor de mel e amargor
de remédio, é sussurro e estrondo que percorre o mundo inteiro, tudo vê, corrige com
suavidade e faz a verdade brilhar como o fulgor do Sol.
Jesus é o semeador divino! Continua a semear no coração dos homens a sua Palavra de Salvação. Serve-se da pregação do sacerdote na homilia de cada domingo. Serve-se
das mensagens do Santo Padre e seus bispos e da boa leitura que fizemos. Serve-se de
um acontecimento que obriga as pessoas a pensar. Nesta pandemia, milhões de pessoas
que nunca rezavam começaram a fazê-lo e muitas almas se robusteceram na fé, desapegando-se de muitas coisas fúteis e tomando consciência do valor das pessoas ao seu redor.
A Palavra do Senhor pode dar sentido à nossa vida e dar-nos serenidade e paz mesmo no
meio das maiores calamidades.
Nada existe sem a Palavra. Nenhuma partícula da matéria, nenhuma fração do tempo, nenhum sinal existente e pensado ou imaginado está fora da Palavra. Nós somos a
Palavra pronunciada por Deus, não há uma só pessoa do passado, presente ou futuro que
tenha outra origem. Nos detalhes de tudo o que existe está a presença da Palavra de Deus.
Na parábola do semeador, Jesus é o Semeador de si mesmo, Ele se doa para todas
as almas humanas. Semeia-se sempre em meio às pedras e espinhos, na aridez e indiferença dos homens e mulheres, realiza a perfeição do bem quando encontra terra boa e o
compromisso de quem quer cultivá-lo.
A Lectio Divina, leitura orante da Palavra, nos ajuda a encontrar Jesus na Eucaristia
dominical e na vida diária de comunhão com o próximo, a aprender sobre o mistério do
Reino de Deus nas parábolas bíblicas, com suas sentenças e alegorias que nunca esgotam
a novidade da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo.
“A Palavra de Deus é uma realidade dinâmica, sempre viva, que progride e cresce,
porque tende para a perfeição que os homens não podem deter. Fortalece-se com o decorrer dos anos, cresce com o andar dos tempos, desenvolve-se por meio das idades. Não
se pode conservar a Palavra sem a fazer progredir, nem se pode prendê-la a uma leitura
rígida e imutável sem desprezar a ação do Espírito Santo” (Bento XVI). A Novena de Natal
2020 convida-nos à catequese em nossas casas, a reunir todas as pessoas que foram distanciadas neste tempo longo da pandemia. Com a ternura materna de Maria e o silêncio
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oblativo de José, acolhemos, protegemos, promovemos e integramos em nossa casa todas
as famílias para a festa da Encarnação do Verbo de Deus. Nosso Deus está conosco! Ele está
em nossa casa para ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida em abundância.
Ele é a Palavra da Salvação!
Não há nada mais prático e importante do que encontrar-se com Deus, do que apaixonar-se por sua Palavra, do que viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Apaixona-te!
Permanece no amor! Tudo passará a ser diferente. Feliz Natal! Abençoado Ano Novo!

Dom Carlos Verzeletti
Bispo de Castanhal – PA
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ORIENTAÇÕES PARA OS GRUPOS
1. É importante fazer um encontro de preparação para a Novena do Natal na comunidade,
com os coordenadores, os cantores e os instrumentistas que serão os animadores durante os nove dias. Isso pode ser organizado pela paróquia ou pela comunidade, trabalhando o sentido espiritual do Advento e estudando o esquema aqui proposto para
a Novena.
2. Cada pequena comunidade da Novena de Natal (que pode ser composta por vizinhos,
colegas de trabalho ou de escola, familiares, pequenas comunidades etc.) deve escolher um(a) dirigente para articular e conduzir os encontros, combinando os dias, os
locais e os horários de cada um deles.
3. Quem coordena prepara o encontro de cada dia, sempre com outros dois ou três participantes, distribuindo, com antecedência, as leituras e os cantos que serão utilizados.
4. É importante preparar bem o ambiente, ou pedir a cada família que prepare, e seguir
as sugestões contidas em cada encontro, criando um clima de acolhida e de oração e
procurando envolver a todos, especialmente os jovens, as crianças e os idosos. Deve-se
ler com antecedência a ambientação de cada encontro e prestar especial atenção ao
símbolo de cada dia.
5. No primeiro dia da Novena, é importante que o(a) dirigente diga algumas palavras
sobre o tema da Novena do Natal deste ano, que quer ajudar as comunidades a se
aproximarem cada vez mais da Palavra de Deus, fortalecer sua relação com essa Palavra e configurar sempre mais a própria vida a Jesus, Palavra Viva do Pai. Para isso, é
oportuno que seja lida a Apresentação do livrinho da Novena.
6. A Oração Inicial e a Oração Final são as mesmas para todos os dias da Novena. Cada encontro, porém, deve ser trabalhado de modo diferente, de acordo com o tema específico.
7. O coordenador deve exortar o grupo a pôr em prática o gesto concreto indicado para
cada dia no item “Vivendo a Palavra”, solicitando que ninguém se omita, envolvendo a
todos e articulando a amigável confraternização sugerida para o último dia da Novena.
8. No final de cada encontro, pode ser feita a “Bênção da Casa”, como proposto na página,
ou algum outro gesto espontâneo.

Siglas

D. – Dirigente
L1. – Leitor 1

L2. – Leitor 2
P. – Página

T. – Todos
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ORAÇÃO INICIAL (PARA TODOS OS DIAS)

ABERTURA

D. Aqui estamos, ao redor da Palavra, como filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo,
cheios do Espírito Santo, nos preparando para bem celebrar e viver o Mistério do Natal
do Senhor. A cruz é o sinal de nossa salvação e de pertença a Jesus. Como Igreja e comunidade de discípulos missionários de Cristo, iniciemos o nosso encontro:
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto:
– Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
– O Senhor Jesus veio nos salvar! (bis)
Com grande alegria, vamos lhe encontrar! (bis)
– No princípio era, Ele nos criou! (bis)
Palavra feita carne, assim nos salvou! (bis)
– A sua chegada trouxe a salvação! (bis)
A Igreja vive nele sua encarnação! (bis)
(Aqui se faz uma inclinação, enquanto se canta:)
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
(As pessoas se olham entre si ou se saúdam, enquanto se canta:)
– Aleluia, irmãos, venham com fervor! (bis)
Neste Advento, a Deus nosso louvor! (bis)
D. Fiéis à escuta da Palavra feita carne, acolhamos a graça de viver o Tempo do Advento,
exultando de alegria pela imensa bondade de Deus em nos salvar em Cristo, infundindo em nós a sua luz verdadeira.
T. Senhor Jesus, com os olhos da fé e com o coração repleto de alegria, queremos
nos preparar para revivermos o Mistério do vosso Natal evangelizando no Brasil
cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos
e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da
evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude.
D. A vossa Mãe, mulher do Advento, nos proteja na missão e interceda junto ao seu Filho
amado em favor de nossa comunidade.
T. Ave Maria...
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ORAÇÃO FINAL (PARA TODOS OS DIAS)

D. Com gratidão louvemos a Deus pelas bênçãos deste nosso encontro feliz e fraterno:
T. Senhor Jesus, o nosso coração exulta de alegria porque sempre vemos
brilhar nos nossos dias as maravilhas da salvação presentes na trama
dos acontecimentos de nossa história. Admiramo-nos com a fidelidade invencível do Pai, que nos amou tanto, que nos enviou a vós, Verbo
Encarnado, cheio do Espírito, para nos salvar eternamente, pelo Mistério
de vossa morte e Ressurreição. Pela esperança fomos salvos. Por isso,
fazei que vossa Igreja, lar dos cristãos, viva na certeza de que habitará
na tenda divina, casa da Trindade, em uma Aliança eterna e definitiva
com Deus. Amém.
(Se for oportuno, fazer a aspersão da casa e das pessoas com água benta, em recordação
do Batismo.)
(Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.)
(Canto final.)
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1º ENCONTRO

Palavra prometida
Ambientação: local bem arrumado, mesa
com toalha e a Bíblia em lugar de destaque,
como símbolo do encontro de hoje.

1. ORAÇÃO INICIAL (p.)
2. ACOLHENDO O TEMA

D. Irmãs e irmãos, hoje, nós iniciamos o caminho de preparação para celebrar intensamente a festa do Natal do Senhor. Para nós que acreditamos, o Natal não é uma
mera comemoração de aniversário nem unicamente uma festa para reunir a família, mas sim a celebração do grande e surpreendente Mistério da Encarnação do
Verbo de Deus: Jesus Cristo, Palavra que se fez homem como nós.
T. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós!
L1. Não há melhor maneira de preparar esta bonita festa do que deixar a Palavra de
Deus se fazer carne na nossa carne, vida na nossa vida. Por isso, nossa Novena será
um caminho de configuração a Cristo. Encontro após encontro, nós queremos nos
aproximar da Palavra, amá-la e deixar que ela se imprima em nós.
Canto: Senhor, vem salvar teu povo! (p.)

3. CONTEMPLAÇÃO DO SÍMBOLO

(Pedir alguns instantes de silêncio para que os participantes contemplem o símbolo em
destaque e, em seguida, convidar as pessoas a partilhar brevemente sobre o motivo pelo
qual esse símbolo se sintoniza com o tema do encontro.)

4. LEITURA DA PALAVRA

D. A Palavra de Deus no Antigo Testamento se fez Palavra Prometida. A promessa de libertação e salvação que o Senhor realizou pelos profetas se cumpre em Jesus de Nazaré.
Revivendo o Advento da Palavra que veio, vem e virá, ouçamos:
Canto de acolhida (à escolha: p.)
Proclamação da Palavra – Isaías 9,1-6
(Proclamar diretamente da Bíblia. Fazer um tempo de silêncio suficiente para que cada
participante leia e releia o texto em sua Bíblia, no mínimo quatro vezes, sem pressa.)

5. MEDITAÇÃO DA PALAVRA

1. O que a promessa deslumbrante e alegre de um filho dado a nós revela a respeito
da Palavra e deste Tempo de Advento?
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Palavra da Igreja – configuração a Cristo pela Palavra:
“O importante é o encontro com a Palavra que muda a vida e dá sentido ao ser e
agir de quem é cristão, corrigindo posturas e aderindo ao modo de ser, de pensar e
de agir de Jesus Cristo” (DGAE, n. 92).1
2. Neste Natal, estamos dispostos a deixar que a Palavra de Deus nos torne mais cristãos em nosso modo de ser, de pensar e de agir?

6. FATO DA VIDA

Aos 32 anos, Andreia nem imaginava que poderia passar por momentos tão difíceis. Quando surgiram as primeiras notícias do coronavírus, ela apostava que o vírus não chegaria a
estas regiões. Mas, à medida que a epidemia se alastrava e ganhava status de pandemia,
ela começou a ter forte receio, sobretudo em relação aos idosos. Sendo ela ainda jovem,
sequer cogitou que isso poderia vir a acontecer com ela mesma. O fato é que Andreia começou a apresentar sintomas de Covid-19 e, depois de alguns dias, precisou ser levada às
pressas ao hospital. Lá chegando, foi atendida e encaminhada para a UTI. Após quase três
semanas de luta diária contra a doença, recebeu alta. Aquela manhã foi inesquecível, pois
lhe parecia ter vivenciado um novo nascimento. Mesmo na longa noite de escuridão que
enfrentara naqueles dias, em seu coração ardia uma centelha de esperança: reencontrar-se com as pessoas que amava e por elas era amada.
• Em nossa vida, muitas vezes nós tivemos experiência de trevas em torno de nós.
O que manteve acesa a nossa esperança?
Canto (à escolha, p.)

7. REZAR COM A PALAVRA

D. Cada um transforma em prece o que mais chamou sua atenção durante as reflexões do
encontro. Após cada prece, todos respondem:
T. Jesus, Palavra Prometida a nós pelos profetas, por vosso Natal, ouvi a nossa prece!
(No fim das preces, recitar juntos os versículos 49 a 58 do Salmo 119[118].)

8. VIVENDO A PALAVRA

• Reservar um tempo diário para ler o Evangelho do dia por meio de meios digitais ou
de impressos e deixar-se provocar pela mensagem, perguntando a si mesmo:
O que a Palavra quer me comunicar?
O que ela me impulsiona a mudar em minha vida?
O que ela me inspira dizer a Deus?

9. ORAÇÃO FINAL (p.)
1

CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2019-2023. (Documentos da CNBB, 109). Brasília:
Edições CNBB, 2019.
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