
Ambientação: Prepare em sua casa um local para a oração 

nesta Novena de Natal. Coloque neste ambiente a Cruz, a 

Bíblia, o Círio da Família ou outra vela que tenha em casa e 

uma imagem da Sagrada Família ou um presépio. Envolva as 

crianças na preparação deste ambiente que poderá ficar 

montado até o Natal.

Oração Inicial 

- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.
- Vinde Espírito Santo ou um refrão

-Oremos: Deus, Pai de bondade, nós Vos 
agradecemos porque enviastes ao mundo o 
Vosso Filho, Jesus. Ele é a Vossa Palavra viva, 
que nos ensina o maravilhoso caminho do Vosso 
amor. Dai-nos o dom do Vosso Espírito Santo, 
para conhecermos a Vossa verdade. Na 
companhia de Maria e José, queremos abrir o 
coração, transformar a nossa vida, e nos colocar 
a serviço, com gratidão. Amém. 

Oração Final

- Pai Nosso   - Ave Maria   - Glória ao Pai

-Oremos: Obrigado, Senhor, por este momento 
de intimidade com a Vossa Palavra. Queremos, 
como família, nos comprometer a seguir com 
maior fidelidade as Vossas inspirações. O 
Espírito Santo seja nossa luz e nosso guia nesse 
caminho de discípulos missionários do Vosso 
Filho. A intercessão da Sagrada Família nos 
anime e proteja: em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Primeiro Dia
-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Jo 1,1-14
Mais que um texto ou um livro, a Palavra de Deus é 
uma pessoa, que tem um rosto e um nome: JESUS. 
Ele vem morar entre nós para nos garantir que Deus 
jamais nos abandona. Sua vida é comunicação do 
amor do Pai e luz que brilha para dar vida ao mundo. 
Que o nosso testemunho de fé seja anúncio dessa boa 
notícia do amor de Deus para todos!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Mt 1,1-17
Jesus está plenamente enraizado na história do seu 
povo. Seu nascimento faz parte do plano divino da 
salvação, que conta sempre com a colaboração 
humana. Que o Espírito Santo nos inspire a olhar 
para a vida concreta de nossas famílias, e nos ajude a 
anunciar, no meio de tantos sonhos e desafios, a 
Palavra de bondade e misericórdia que é Jesus!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Mt 1,18-24
José é homem fiel e atento às inspirações de Deus. 
Por isso, ele não tem medo de abraçar o destino que o 
Senhor lhe reserva. Que sejamos homens e mulheres 
de profunda intimidade com Deus pela oração, para 
que, ouvindo a Palavra de Deus com zelo e 
dedicação, possamos agir sempre segundo a sua 
vontade.
-ORAÇÃO FINAL

Quarto Dia
-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Lc 1,5-25
Deus, de vez em quando, nos presenteia com 
algumas surpresas! Assim foi com Zacarias, diante 
da revelação do anjo. E essas maravilhas de Deus 
nos deixam também mudos, ainda mais quando não 
encontramos explicação para o que nos acontece. 
Que nossa língua seja instrumento de louvor e 
anúncio das ações maravilhosas de Deus em favor 
do seu povo querido!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Lc 1,26-38
Muitas vezes a Palavra de Deus nos desconcerta, nos 
faz pensar na vida e nos leva a mudar de rumo. Maria 
também passou por essa experiência. O anúncio do 
anjo a fez parar para pensar e tomar uma decisão: 
manifestar sua fidelidade incondicional à vontade do 
Senhor. Que a escuta da Palavra inspire também a 
nossa decisão de servir ao Senhor com alegria e 
dedicação!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Lc 1,39-45
Todo aquele que crê é bem-aventurado! A fé se 
manifesta nas palavras e obras, inspira pensamentos 
e atitudes de cuidado e carinho, se faz sentir por 
quem compartilha a nossa presença. A fé nasce no 
encontro com a Palavra de Deus, que transforma 
toda a nossa vida. Assim foi com Maria e Isabel. 

“Jesus, Palavra viva do Pai, pela graça do Espírito, vem morar entre nós!” “Jesus, Palavra viva do Pai, pela graça do Espírito, vem morar entre nós!” “Jesus, Palavra viva do Pai, pela graça do Espírito, vem morar entre nós!” 

Segundo Dia

Terceiro Dia

Quinto Dia

Sexto Dia



Que as pessoas com as quais convivemos possam 
também sentir este cheiro de Deus em nossas ações, 
em nossas palavras, em nossa preocupação com a 
vida de todos!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Lc 1,46-56
A experiência de intimidade com a Palavra de Deus 
abre os nossos olhos para enxergar a realidade além 
das aparências. Às vezes, o cotidiano da vida nos 
desanima. Mas, quem procura ver com os olhos da 
fé, logo percebe a mão de Deus agindo, 
transformando pouco a pouco a realidade, 
invertendo a nossa lógica destrutiva e instalando a 
dinâmica da vida plena para todos!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Lc 1,57-66
Toda criança que nasce transforma a vida de sua 
família. Expectativas são criadas, sonhos são 
despertados, planos são colocados em pauta. Os 
pequeninos são um sinal de que Deus continua a 
agir e dar esperança ao nosso mundo. É a sua 
misericórdia, que jamais falha: o Pai do Céu está 
sempre atento aos seus filhos e filhas. Que 
possamos, na experiência com a Palavra de Deus, 
anunciar sempre a esperança e a misericórdia!
-ORAÇÃO FINAL

-ORAÇÃO INICIAL
-Texto: Lc 1,67-79
Deus conduz a nossa história com carinho e 
compaixão. Ele conhece o nosso coração: nossas 
alegrias e esperanças, tristezas e angústias. Por isso, 

o Pai se coloca sempre ao nosso lado e ainda mais: 
em Jesus, Ele está sempre no meio de nós. Que nos 
esforcemos para anunciar a todos essa boa notícia do 
amor misericordioso de Deus, que dirige sempre 
nossos passos no caminho da sua paz!
-ORAÇÃO FINAL

Gesto Concreto 

Ao final dessa Novena de Natal, que gesto 
concreto nossa família pode assumir em favor da 
vida das pessoas mais sofridas? Que tal 
compartilhar a ideia com alguma família vizinha?

-Acompanhe a programação das Missas e 
Celebrações em sua Comunidade e Paróquia.

Feliz NatalFeliz NatalFeliz Natal
pra você e sua família!
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