
 
 

 

1º DIA: Escutar a voz de Deus hoje! 

 

INICIANDO... 

 

Cântico: (à escolha) 

— Na alegria da fé, da certeza da misericórdia divina e do nascimento de Cristo no meio de 

nós, iniciemos com fervor a Novena do Natal. Invoquemos o Senhor, nosso Deus, comunhão 

eterna de amor. 

— Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

— Iluminai-nos, Senhor, nosso Deus, com vossa luz divina que nos guia... 

— Vinde Espírito Santo, Deus-Amor! 

— Vinde Espírito de Deus, e não nos deixeis desviar do caminho da vida. 

— Dai-nos a graça de viver em comunhão de irmãos, na fraternidade! 

— Fecundai nossa vida com vossa santidade e fazei-nos alcançar a graça divina, o perdão e a 

salvação. 

— E seja nossa vida verdadeiro dom de vosso amor! Amém! 

— Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

— Agora e para sempre, e pelos séculos sem fim. Amém! 

 

OUVINDO... (Palavra de Deus) 

— Escutemos o Senhor que agora vai nos falar, mostrando-nos o quanto é importante escutar 

a voz de Deus, como a escutou Abraão. 

 

Cântico: (acolhendo a Palavra) 

 



Leitura do Livro do Gênesis (12,1-9):  
1O Senhor disse a Abrão: “Sai de tua terra, de tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra 

que te mostrarei. 2Farei de ti uma grande nação e te abençoarei; engrandecerei teu nome e tu 

serás uma bênção. 3Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 

Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra”. 
4Abrão partiu, como Javé lhe disse, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando 

deixou Harã. 5Abrão tomou consigo sua mulher Sarai e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens 

que haviam acumulado, além dos escravos que haviam adquirido em Harã, e partiram para a 

terra de Canaã. Ali chegando, 6Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o 

carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus moravam nessa terra. 
7O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: “Darei esta terra a tua descendência”. Abrão 

construiu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. 8De lá foi para a montanha que está 

ao oriente de Betel e ali armou sua tenda, entre Betel a ocidente e Hai a oriente. Ali ergueu um 

altar ao Senhor e invocou o seu nome. 9Depois, de etapa em etapa, Abrão foi para o Negueb. 

— Palavra do Senhor. 

 

MEDITANDO... 

Quando ouvimos o Senhor, crescemos no amor e no relacionamento humano. Assim como 

Abraão – o Senhor vai chamá-lo de Abraão, mais tarde, pois será o patriarca do povo de Deus, 

o pai de um grande Povo – deixa sua terra e vai para a terra que Deus lhe apontou. Não ficou 

acomodado. A fé exige “desacomodação”. Quando queremos ficar acomodados, vivendo uma 

fé que não se compromete, certamente o Senhor pede para sairmos de nós mesmos e irmos 

ao encontro Dele, dos irmãos, da caridade e da esperança. Pensemos na atitude de Abraão e 

em nossas atitudes. 

 

SUPLICANDO... 

— Neste momento, elevamos ao Pai, Senhor Deus de misericórdia, nossos rogos, pois em seu 

amor Ele nos escuta e nos socorre. Digamos com fervor: Senhor, acolhei nossa prece! 

1. POR todas as pessoas que procuram cumprir a vontade de Deus em sua vida, rezemos. 

2. PELAS pessoas que procuram viver o amor de Deus em cada dia, rezemos. 

3. POR todos que defendem a dignidade humana e o dom da vida, rezemos. 

4. POR todos nós que, reunidos, celebramos a Novena do Natal, acolhendo Jesus e seu 

Evangelho, rezemos. 

(Podem ser feitas outras intenções...) 

— Com o desejo sincero de responder ao chamado que o Senhor nos faz para sermos 

colaboradores de seu Reino, rezemos:  

— Pai Nosso... 

— Aceitai, ó Senhor, as preces que vos fizemos de todo o coração e cheios de fé. Guiai nossa 

vida no caminho de Jesus, vosso Filho que veio para nos salvar, e convosco vive e reina para 

sempre.  

— Amém! 

 

VIVENDO... 



Hoje ouvimos a grande obediência de Abraão, que partiu para a terra que o Senhor lhe 

mostrou. Aprendemos que a fé nos tira da acomodação e nos faz partir ao encontro dos irmãos 

e irmãs. Há muita gente que ainda não foi acolhida por nós. Procuremos, unidos, acolher as 

pessoas na Comunidade, para que elas se alegrem com a bondade de Deus. 

 

CAMINHANDO... 

— Terminado nosso encontro, nos pomos a caminho. O que celebramos vai conosco, e Deus 

espera que testemunhemos nossa fé em nossos gestos, palavras e atitudes. Também não há 

Natal sem Maria. Por isso, pedindo sua proteção materna, rezemos: 

— Ave-Maria, cheia de graça... 

 

— O Senhor derrame sobre nós sua bênção. 

— Amém! 

— Fortaleça nossa fé e nossa esperança. 

— Amém! 

— Abra nosso coração para acolher Jesus. 

— Amém! 

— Derrame sobre nós sua bênção. 

— Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

— Continuemos unidos na fraternidade, e pela vida afora proclamemos a bondade do Senhor. 

Façamos o esforço necessário, em cada dia, para participarmos desta Novena. Vamos em paz!  

— Graças a Deus! 

 

Cântico: (à escolha) 

 


