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Indicações práticas

1. A equipe responsável fica livre para preparar o ambiente de acordo com o tema de cada 
encontro. Iniciar com um canto apropriado, enquanto se acende a vela (sugestões de cantos: 
páginas 31-33).

2. Entoar canto de aclamação à Palavra de Deus. Depois da leitura, recomenda-se um breve 
instante de silêncio.

3. Na partilha após a “meditação”, podem surgir outras reflexões do grupo.

4. Podem ser apresentadas “preces espontâneas”, no momento oportuno.

Abreviaturas usadas no texto
D: Dirigente
L1: Leitor 1
L2: Leitor 2
T: Todos
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PARA COMEÇAR E CONCLUIR O ENCONTRO

ORAÇÃO INICIAL

T: DEUS DE BONDADE E AMOR, / fazei-nos esperar com alegria / o nas-
cimento de Jesus Cristo, vosso Filho. / Mandai o vosso Espírito Santo, / 
para que anime e conduza este encontro. / Afastai de nós toda triste-
za, / para que, com o coração renovado, / vivamos a feliz esperança / 
da vinda de Jesus ao mundo. Amém.

ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO
Pai-nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai

T: PAI DE MISERICÓRDIA, / ao concluir este encontro, / queremos vos 
agradecer pelas graças e bênçãos / que derramastes sobre nosso gru-
po. / Vós conheceis nosso desejo de vos amar e servir. / Renovai nossa 
esperança, / para que as tribulações desta vida / não nos impeçam de 
viver com alegria. / Que o Natal de Jesus / reacenda a chama da fé e da 
esperança / em cada coração humano. / E, superado todo sofrimento, 
/ possamos viver para sempre na eternidade. / Isso vos pedimos, / por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, / na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

D: O Senhor esteja conosco.

T: Ele está no meio de nós.

D: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre sua face e se 
compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz.

T: Amém.

D: Por intercessão de Maria, a Mãe da esperança, abençoe-nos Deus 
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.

T: Amém.

D: Que a alegria do Cristo, que vem para nos salvar, seja a nossa força 
na caminhada. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

(Encerrar com um canto apropriado, p. 31-33)
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   1. Acolhida

D: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos 
ao primeiro encontro da Novena 
de Natal. Iniciamos hoje nosso ca-
minho de preparação para o nas-
cimento de Jesus, nosso Salvador 
e Redentor. Agradeçamos a Deus 
a oportunidade que temos de re-
servar esse tempo de oração, me-
ditação e partilha. Deixemos que 
o Espírito Santo conduza nossos 
encontros, para que a força que 
vem do céu renove nosso ânimo. 
Depois de um ano de sofrimentos 
e provações, podemos correr o ris-
co de perder a esperança. São tan-
tos os desafi os que a vida humana 
enfrenta que nem sempre vemos 
uma luz no fi m do túnel. Porém, o 
Natal de Jesus reacende em nós a 
chama da esperança. Não estamos 
sozinhos, pois Deus se fez humano 
em Jesus. Essa é a certeza que nos 
faz caminhar dia a dia. João Batis-
ta, profeta da esperança, anunciou 
a vinda de Jesus. Lançou as semen-
tes da esperança para o povo que 

aguardava a chegada do Messias. 
Sim, o Senhor vem e não tarda! 
Preparemos as estradas do nosso 
coração, pois o Menino Deus vai 
nascer e renovar a nossa vida. Ini-
ciemos em nome do Pai e do Filho † 
e do Espírito Santo. Amém.

2. Oração inicial (pág. 3)

3. Palavra de Deus (Jo 1,19-23)

L1: Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo João – O testemunho de 
João Batista foi assim. Os judeus 
enviaram de Jerusalém sacerdo-
tes e levitas para perguntarem a 
João: “Quem é você?” Foi quan-
do ele confessou e não negou. E 
confessou: “Eu não sou o Cristo”. E 
lhe perguntaram: “Então, quem é 
você? Elias?” João disse: “Não sou”. 
E perguntaram: “Você é o Profeta?” 
Respondeu: “Não”. Então lhe dis-
seram: “Quem é você? Precisamos 
dar uma resposta para aqueles 
que nos enviaram. O que diz sobre 
você mesmo?” João declarou: “Eu 
sou uma voz gritando no deserto: 

Primeiro encontro

JOÃO BATISTA, 
PROFETA DA ESPERANÇA

“Depois de mim, vem aquele 
que é mais forte do que eu” (Mc 1,7)

1º ENCONTRO


