
Querida Família,
Saudações!

A pandemia do novo coronavírus continua impe-

dindo que os grupos se encontrem. Por isso, em 

substituição aos livrinhos de Novena de Natal 

para os grupos, a diocese disponibiliza este mate-

rial para as famílias se prepararem para o Natal, 

em casa. Um pequeno roteiro de oração e reflexão 

para cada Semana do Advento e para a Oitava do 

Natal.

Como proceder

1. Preparar o espaço de oração na casa conforme 

segue sugerido em cada encontro;

2. Acessar o texto pelo celular ou, se preferir, fazer 

e imprimir uma cópia para cada membro da sua 

família.

3. Reunir a família no dia da semana e horário 

mais favoráveis, e aproveitar ao máximo esta 

oportunidade de preparar-se, em família, para o 

Natal do Senhor.

4. Definir quem será: Dirigente (D), Leitor 1 (L1), 

Leitor 2 (L2). Na letra T todos rezam ou cantam 

juntos. família que reza unida.

Seja abençoada esta família que reza unida. Um 

Santo e Feliz Natal a Você e à sua Família.

ORAÇÃO
EM FAMÍLIA

- Novena de Natal -



Saudação

D: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, que 

nasceu em Belém!

T: Para sempre seja louvado! Amém!

D: Jesus, Maria e José!

T: Nossa família vossa é!

D: Feliz Natal a todos! Estamos na chamada Oi-

tava do Natal, ou seja, ainda estamos dando ‘uma 

esticadinha’ nas festas natalinas! No próximo do-

mingo celebraremos a festa da Sagrada Família!

T (canto): “Natal! Natal! Nasceu Jesus! Nas-

ceu a vida! Nasceu a luz!” (bis)

É natal 
em nossa 

casa.
É natal no 

mundo
Oitava de Natal

26 - 31/12

Ambiente: sobre a mesa colocar a 

Bíblia (Mt 22,36-40), uma vela acesa 

e uma plantinha.



Contextualização 

D: Deus mesmo quis morar no meio do seu povo. 

E o fez através do envio do seu Filho, em forma 

de criança, formada no seio da Virgem Maria, sob 

os cuidados de São José. 

T: A Sagrada Família de Nazaré é o Santo 

Presépio. Queremos que nossas famílias 

sejam um presépio também!

D: Percebemos que o ano está chegando ao seu 

final... Há tanto o que pedir; há tanto o que agra-

decer! Então, com alegria e fé, rezemos:

T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém!

Ave, Maria... Glória ao Pai... Santo Anjo 

do Senhor...

Momento
da Palavra

D: Neste momento, deixemos Deus falar conosco 

através do Santo Evangelho. 

L1: (lê calmamente) Mt 22,36-40.

D: (breve pausa) O mandamento do Amor é sem-

pre um tema interessante e pertinente. Sobretu-

do nestes tempos de tantos conflitos sociais entre 

países, grupos e pessoas!... E, infelizmente, não é 

de se estranhar que nas famílias se perceba certos 

conflitos também. 

L2: Nesta pandemia, registrou-se aumento nos 

índices de violência doméstica, de pedidos de 

divórcio, de agressões contra crianças e idosos, 

no consumo de álcool... Tudo isso nos leva a 

muitos questionamentos e exige de nós tomadas 

de atitude.

L1: O Papa Francisco, na sua última Carta-Encí-

clica chamada “Todos Irmãos” diz que devería-

mos trabalhar para termos “um coração aberto 

ao mundo inteiro... pois, como seres humanos, 

somos irmãos e irmãs”. Por isso, ele aponta o 

caminho da fraternidade e da amizade social.

T: O Menino Deus nos trouxe esperança 

e coragem para construirmos um mundo 

melhor, mais justo e pacífico, com a con-

tribuição de todos: das pessoas e das insti-

tuições!



L2: Por isso dizemos ‘não à guerra’, ‘não às 

exclusões de pessoas e povos’, ‘não à indiferen-

ça globalizada’. E SIM à vida, à solidariedade, à 

fraternidade universal, à uma nova ordem social 

baseada na justiça e no amor!

T: Queremos amar a Deus e ao próximo 

com todo o nosso coração e nossas capaci-

dades, para que o Reino de Cristo cresça!

Momento 
da Oração

D: Temos aqui sobre a mesa esta plantinha. O 

que podemos falar sobre ela? (deixar falar) Ela 

representa a vida presente na Criação. Tudo que 

Deus fez, o fez com muito amor e pensando no 

nosso bem. E Ele mesmo veio assumir nossa 

condição de criaturas, ao nascer no Natal. O que 

ainda podemos fazer para cuidarmos mais da 

vida dos seres humanos e de toda a natureza? 

T: Todos somos chamados a colaborar na 

construção da Civilização do Amor!

D: Então, agora, vamos fazer um gesto: 

cada um pode segurar esta plantinha em 

suas mãos e, em seguida, passa-a para 

o seguinte. Cuidar da vida e promover 

um mundo de irmãos passa pelas nossas 

mãos! Quando você receber a plantinha, 

todos diremos:

T: “Deus Criador, obrigado pelo dom da 

vida!” 

D: Que belo gesto! Somos todos responsáveis uns 

pelos outros! A vida do outro importa e precisa 

ser cuidada. Que em nossos relacionamentos fa-

miliares vença sempre o amor! E que o Ano Novo 

seja repleto de gestos de fraternidade!

T (canto): “Abençoa, Senhor, as famílias. 

Amém! /Abençoa, Senhor, a minha tam-

bém!” (bis)

D: E rezemos juntos (pode ser de mãos dadas): Pai 

Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém!
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