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L2: Leitor 2
T: Todos
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PARA COMEÇAR E CONCLUIR O ENCONTRO

ORAÇÃO INICIAL
T: Ó BONDOSO PAI CELESTE, / cheios de fé, nos reunimos / para rezar 
e meditar vossa Palavra, / enquanto nos preparamos para celebrar / o 
nascimento de vosso Filho, Jesus Cristo. / Enviai-nos o vosso Espírito 
Santo, / para que este encontro traga abundantes frutos, / para nós 
e nossas famílias, / melhore nossos relacionamentos / e favoreça a 
transformação de toda a sociedade. / Amém.

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

T: SENHOR E PAI, / acolhei nossos louvores e agradecimentos. / Ensi-
nai-nos a valorizar as Sagradas Escrituras, / a pôr em prática a vossa 
Palavra / e a nos deixar motivar pelos bons exemplos / dos grandes 
líderes da história da salvação. / Queremos colaborar convosco / para 
edificar uma sociedade igualitária e fraterna. / Fazei reinar em todos 
os lugares / o vosso precioso dom da paz. / Abençoai nossas famílias, 
/ socorrei-nos em nossas necessidades / e concedei-nos perseverar 
/ no seguimento de vosso Filho, Jesus Cristo, / que convosco vive e 
reina, / 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, Mãe de Jesus e nossa, abençoe-nos o 
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, páginas 31-33.



1. Acolhida
D: Irmãos e irmãs, sejam bem-
-vindos ao primeiro encontro da 
Novena de Natal. É com grande 
alegria que nos reunimos para 
iniciar nosso caminho de pre-
paração para o nascimento de 
Jesus. Deixemos que as luzes do 
Espírito Santo nos iluminem, e 
peçamos que a presença mater-
na de Maria nos acompanhe du-
rante nossos encontros. Em Je-
sus, Deus se revelou de maneira 
definitiva. Em Jesus, todas as pro-
messas feitas ao longo da história 
da salvação foram plenamente 
realizadas. Por isso, na Novena de 
Natal deste ano, vamos meditar 

algumas “visitas” que Deus reali-
zou ao longo dos séculos. Desde 
a criação do mundo, Deus sem-
pre esteve próximo ao ser huma-
no, demostrando o seu amor. O 
ser humano é que, muitas vezes, 
não soube corresponder a esse 
amor. Deus, porém, nunca desis-
tiu de nós! Para formar um povo 
santo, Deus escolheu Abraão e 
fez dele “pai de muitas nações” 
(Gn 17,5). É com Abraão que se 
inicia a história dos patriarcas do 
Antigo Testamento. Modelo de fé 
para nós, Abraão soube colocar 
sua vida nas mãos de Deus, mes-
mo quando não compreendia os 
desígnios do Senhor. Conhecendo 

PRIMEIRO ENCONTRO: ABRAÃO

“Vou fazer de você uma grande nação 
e abençoá-lo. Seja uma bênção!” (Gn 12,2).
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sua história, renovemos o propó-
sito de sempre fazer a vontade 
de Deus. Iniciemos em nome do 
Pai e do Filho † e do Espírito Santo. 
Amém.
2. Oração inicial (pág. 3)

3. Palavra de Deus (Gn 17,1-7)

L1: Leitura do livro do Gênesis 
– Quando Abrão completou no-
venta e nove anos, o Senhor lhe 
apareceu e disse: “Eu sou o Se-
nhor. Ande na minha presença 
e seja íntegro. Farei uma aliança 
entre mim e você, e vou multipli-
cá-lo muitíssimas vezes”. Abrão 
caiu com o rosto em terra e Deus 
lhe falou: “Veja! A aliança que eu 
faço com você é esta: você será 
pai de muitas nações. Você não 
se chamará mais Abrão, e sim 
Abraão, pois vou torná-lo pai de 
muitas nações. Farei você extre-
mamente fecundo. De você farei 
nações. De você nascerão reis. 
Vou estabelecer a aliança entre 
mim e você, e seus descendentes 
depois de você. Será uma aliança 
eterna, de modo que eu serei o 
seu Deus e o Deus de seus des-
cendentes”. – Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.
4. Meditação (sentados)

L2: Um rapaz pediu a Jesus um 
emprego e uma mulher que o 
amasse muito. No dia seguinte, 
abriu o jornal e viu um anúncio de 
emprego. Foi atrás, mas, quando 

viu a fila enorme, desistiu. No ca-
minho, um garoto lhe deu uma 
rosa. No ônibus, chateado, ele jo-
gou a rosa fora. E, ao chegar a sua 
casa, ficou zangado com Jesus 
porque não o havia atendido. Foi 
dormir. Em sonho, Jesus lhe disse: 
“O emprego era seu, mas você não 
confiou e desistiu antes mesmo 
de lutar. Aquela rosa fui eu que dei 
a você, pois inspirei aquela crian-
ça a lhe entregar. Uma bela jovem, 
o possível amor de sua vida, esta-
va sentada ao seu lado. Em vez de 
você dar a rosa a ela, jogou fora!”  
Essa historinha nos desperta para 
o modo como Deus age em nos-
sa vida. Ele abre as portas, mostra 
o caminho, mas a nossa fé por 
vezes é tão fraca que desistimos 
no primeiro obstáculo. As dificul-
dades existem para nos mostrar 
até onde vai a nossa fé. No tempo 
certo, Deus age.
5. Para refletir e partilhar
1. Não faltaram obstáculos para o 
patriarca Abraão, a começar pela 
idade avançada. De que modo 
ele venceu as dificuldades da 
vida?
2. Somos convidados a partilhar 
algum exemplo de fé que conhe-
cemos.
6. Palavra da Igreja
D: Com a sua vida, com o seu 
exemplo, Abraão nos ensina o 
caminho, o itinerário em que a 

1º ENCONTRO
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fé se faz história. Deus já não é 
visto unicamente nos fenôme-
nos cósmicos, como um Deus 
distante, que pode causar ter-
ror. O Deus de Abraão torna-se 
o “meu Deus”, o Deus da minha 
história pessoal, que orienta os 
meus passos, que não me aban-
dona; o Deus dos meus dias, o 
companheiro das minhas aven-
turas; o Deus da Providência. 
Pergunto-me, e pergunto a vo-
cês: temos essa experiência de 
Deus? O “meu Deus”, o Deus que 
me acompanha, o Deus da mi-
nha história pessoal, o Deus que 
guia os meus passos, que não 
me abandona, o Deus dos meus 
dias? Temos essa experiência? 
Pensemos nisso (Papa Francisco 
– Catequese, 3/6/2020).
7. Rezando com a Palavra  

de Deus (Eclesiástico 44)

L1: Abraão foi o grande pai de 
muitos povos, e ninguém teve 
glória semelhante à dele. Obser-
vou a Lei do Altíssimo e assumiu 
com ele uma aliança.
L2: Confirmou essa aliança em 
sua própria carne, e na provação 
foi encontrado fiel. 
L1: Por isso, Deus lhe garantiu, 
com juramento, abençoar os po-
vos que fossem de sua descen-
dência, e multiplicá-lo como o 
pó da terra, exaltando essa des-
cendência como os astros.

L2: Prometeu, ainda, dar-lhe como 
herança a terra que vai de um mar 
a outro, desde o rio Eufrates até as 
extremidades da terra.
L1: Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora 

e sempre. Amém.
8. Preces da comunidade (em pé)

D: Ao iniciar a Novena de Natal 
deste ano, apresentemos a Deus 
Pai nossas preces. São muitos 
os pedidos que podemos fazer, 
mas peçamos, sobretudo, a fé. 
Digamos:
T: Senhor, aumentai a nossa fé!
1. Pai Santo, dai-nos a capacida-
de de confiar plenamente em 
vossas promessas, e afastai de 
nós o medo que nos impede de 
seguir a Jesus, vosso Filho, nós 
vos pedimos.
2. Deus de amor, fazei de nós 
pessoas de fé, para que o nosso 
testemunho possa transformar 
para melhor a vida de todos os 
que convivem conosco, nós vos 
pedimos.
3. Pai das misericórdias, aben-
çoai cada participante desta No-
vena de Natal, para que o nasci-
mento de Jesus renove em nós a 
fé, a esperança e o amor, nós vos 
pedimos
9. Oração final (pág. 3)
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