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Apresentação 

 

Santo Aníbal Maria Di Francia (1851-1927), fundador das Congregações 

Religiosas das Filhas do Divino Zelo e dos Rogacionistas do Coração de Jesus previa 

uma novena de Natal acompanhada de várias práticas de piedade que pudessem despertar 

o amor e o entusiasmo entre as crianças de seus Orfanatos Antonianos na distante 

Messina, Sul da Itália, pelos idos do século XIX. 

A proposta era a realização de um Lucernário. O lucernário consiste em acender 

ritualmente, no caso de uma novena, nove velas, uma a cada dia. Esta é uma prática dos 

cristãos desde tempos remotos que recordam o poço utilizado pelos cristãos para terem 

acesso às catacumbas de Roma. Na nossa liturgia, o fogo novo e a luz do círio pascal são 

símbolos de Jesus ressuscitado que vence as trevas do mal. 

Santo Aníbal era um grande entusiasta deste Lucernário Rogacionista que 

preparava para o Natal do Senhor. Um de seus biógrafos, Pe. Teodoro Tusino escreveu 

que Santo Aníbal “queria que o Natal fosse preparado por uma novena sui generis”. 

Todavia, segundo o próprio Santo Aníbal, os preparativos para este lucernário deviam 

ser feitos com viva fé e devoção.  

Entretanto, os Rogacionistas desejando partilhar desta riqueza espiritual oferecem 

aos paroquianos e a toda Família do Rogate esta Novena de Natal “sui generis” 

confirmando assim o grande desejo que o Carisma do Rogate seja conhecido e propagado 

por todos os meios.  

Que a cada dia desta Novena possamos entrar lentamente em clima de oração nos 

preparando para o Santo Natal. Que cada vela acesa neste lucernário seja a luz de Jesus 

Menino entrando em nossas famílias e iluminando as nossas vidas, nos despertando para 

o chamado do Senhor que nos quer como bons operários, discípulos missionários a 

serviço da Messe, da Igreja, povo de Deus. 

Viva Jesus Menino! Viva o Verbo encarnado do Pai! 

 

Pe. Geraldo Tadeu Furtado, rcj 

Mestre de Noviços 
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Prefácio 

 

“E o Verbo de Deus se fez CARNE e habitou entre nós!” É o “Emanuel”: o “Deus 

Conosco” - que veio fazer em nós a sua morada!  O santo natal de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, a cada ano, celebramos na alegria este magnífico mistério de sua encarnação na 

história humana. Para o advento do Senhor, nos preparamos com a santa penitência, com 

a oração e com a prática da caridade em relação aos nossos irmãos mais necessitados. A 

comunidade eclesial também se prepara com a NOVENA, fazendo o memorial das 

promessas de Deus que outrora foram anunciadas e que na plenitude dos tempos se 

cumpriram com o “fiat” de Maria e de José. 

Com este “lucernário” ou novena, inspirado e realizado com muita amorosidade 

pelo nosso Pe Fundador, Aníbal Maria Di Francia, queremos resgatar  a espiritualidade 

anibaliana através de seus gestos simples e tão singelos, mas de muita profundidade 

interior de oferecer ao Menino Deus o melhor de si mesmo nos pequenos “presentes” - 

objetos decorativos, no decorrer da novena do natal para a montagem do presépio. Como 

a Voz que precede a Palavra e CLAMA no deserto que a Salvação está próxima, queremos 

juntos aclamar neste lucernário que o nosso Deus está às portas e bate, para ser acolhido 

por todos os corações humanos e sensibilizados neste santo natal do Senhor. 

Um Feliz Natal a todos e que Jesus seja o Eterno Presente com a sua presença em 

seu coração e da sua família. 

Pe. Mário Alves Bandeira, rcj 

Pároco 
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Orientações Práticas  

Vamos nos preparar para o Natal do Senhor com o subsídio da Paróquia Divino Espírito 

Santo, para tanto temos algumas orientações que vão nos ajudar a dinamizar os encontros. 

O Lucernário Rogacacionista tem para cada dia tema e símbolos específicos. É importante 

prepará-los com antecedência para evitarmos desencontros. Já adiantamos que a cada dia 

será acesa uma vela, somando ao final o lucernário com nove velas ao todo; para isso 

podemos preparar uma pequena bandeija com areia para fixar as velas.  

 

1. No primeiro dia ofereceremos um bercinho/manjedoura para o menino Jesus. 

Você pode colocar a própria manjedoura do presépio ou preparar uma caixinha 

que a simbolize. 

2. No segundo dia daremos um colchãozinho/almofadinha ao Menino Deus. 

3. No terceiro dia disponibilizaremos um pequeno travesseiro. 

4. No quarto dia ofereceremos uma pequena mantinha/cobertorzinho. 

5. No quinto dia proporcionaremos uma fraldinha de tecido. Neste dia seria 

oportuno pedir a comunidade doação de fraldas descartáveis para ciranças 

carentes como gesto concreto da novena. 

6. No Sexto dia acenderemos uma vela, a parte das outras nove, como símbolo do 

fogo para aquecer Jesus. 

7. No sétimo dia, se for possível, uma criança tocará flauta para esperar o Menino 

Jesus. 

8. No oitavo dia todos cantam uma cantiga de Ninar para o Deus Menino. 

9. No nono dia todos oferecem a José e Maria alimentos como frutas, pães, 

biscoitos… os mesmo alimentos podem ser partilhados em um lanche ao final do 

encontro. 

10. Na oração final, todos podem depositar junto a árvore de natal seus pedidos de 

oração. Os pedidos podem ser escritos em papel ou ditos expontâneamente. 

11. Ao final do livreto temos alguns cânticos natalinos; será bom ensaiá-los antes de 

cada encontro. 

12. Todos os símbolos devem ser simples e podem ser adaptados conforme a realidade 

de cada grupo. 

 

 

A todos uma abençoada novena e um Santo e Feliz Natal do Senhor! 

 

Equipe de Coordenação. 
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ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS  

  

A. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

T. Amém.  

  

A. Demos graças a Deus, Todo-Poderoso, que era, que é, e que virá. E paz a vós 

que esperais a sua Salvação em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  

T. Amém.  

  

A. Irmãos, estamos aqui para nos dispor a acolher o Cristo que vem. Esperamos sua 

chegada com oração fervorosa. A sua vinda foi-nos anunciada por Deus-Pai, por 

meio dos profetas, cuja voz ressoou através dos séculos. Preparemos os ouvidos para esta 

mensagem e abramos o coração para uma maior esperança.  

T. Tendo-nos tornado pecadores em Adão, somos readmitidos a fazer parte do Povo 

de Deus. Repitamos, sem nos cansar: “Vinde, Senhor, não tardeis”.  

  

L1. O nascimento de Cristo é a maior prova do amor de Deus por nós. Jesus se faz homem 

para que nos tornemos filhos de Deus.  

T. Sua bondade pede-nos uma retribuição total de confiança Nele.  

  

L2. Enquanto o mundo ao redor de nós se agita ansioso em busca de libertação da fome, 

da guerra, da opressão…   

T. Permaneçamos vigilantes e prontos a receber os sinais dos tempos, para 

reconhecermos que Aquele que deve vir é o único que pode dar a Salvação.  

  

L3. Cresçamos na esperança e saborearemos o Deus da Paz que está para vir.  

T. Permaneçamos bem despertos na espera, para que, quando o Cristo 

chegar, estejamos prontos para encontrá-lo.  

  

L4. Na iminência do Natal, peçamos à Virgem Santíssima que nos comunique os seus 

mesmos sentimentos, para que possamos receber Jesus Salvador mais dignamente.  

T. Este dia santo é um dia de graça e de esperança. Entremos no espírito da liturgia 

do Natal e nos preparemos com alegria para irmos ao encontro do Salvador que 

vem.  

  

CÂNTICO   

  

LUCERNÁRIO  

É acesa a cada dia uma das nove lâmpadas (ou vela) para indicar a “vigilância na 

espera” (Mt 25, 1 -12); enquanto isso, canta-se o mantra.  

A. pelo amor do coração de nosso Deus, Sol nascente, que nos veio visitar.  

T. Bendito o Senhor, que vem aclarar as nossas sombras de morte, e guiar-nos no 

caminho da paz.  

  

Cântico: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós.  

  

Após acender a lâmpada se diz:  

  

A. Alegres, demos glórias ao Senhor! Nascerá o Redentor!  

T. Alegres, demos glórias ao Senhor! Nascerá o Redentor!  

  

Segue o texto próprio de cada dia.  
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ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS  

  

A. Acolhamos generosamente a prece de cada coração aqui presente. O Coração de Jesus, 

que pulsa por nós, dilata-se para receber o que lhe apresentamos:  

  

CÂNTICO: (nesse momento, colocam-se, na árvore de natal, as preces que os fiéis 

deixaram anotadas).  

  

A. Desça sobre nós o rosto sereno da graça celeste e nos ilumine a vinda de Jesus Cristo, 

Nosso Senhor e Salvador.  

T. Nunca se afaste de nossos corações Aquele que se dignou nascer da Virgem 

Maria.  

  

A.  Jesus Senhor, more sempre em nosso coração junto com o Pai e o Espírito Santo.  

T. E nos restitua a vida, mediante a sua vinda.  

  

A. Senhor, que com sua vinda, na humildade, redime-nos do pecado, torne-nos imunes 

de toda a culpa para sua última vinda.  

T. O Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, tire de nós as 

nossa culpas.  

  

A. Ilumine os nossos corações, ó Deus, com a graça de sua divindade.  

T. E santifique os nossos desejos com o dom de sua presença e aceite, propício, a 

nossa devoção.  

  

A. Filho Unigênito de Deus, liberte-nos do que existe de corrupto em nossa natureza 

humana.  

T. Vós que assumiste um corpo verdadeiramente humano, num mistério 

transcendente, livre-nos das maldades de nossa natureza frágil.  

   

A. Tudo isso vos pedimos pela prece materna a Nossa Senhora, Mãe e Rainha.  

T. Ave Maria…  

  

A. Abençoe-nos o Deus, Todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.  

T. Amém.  

  

CÂNTICO FINAL  
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1º. DIA – A PROMESSA  

A PALAVRA DO SENHOR  

(Is 39, 7 – 9)  

L5. Do Livro do Profeta Isaías: Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria por Jacó, aclamai a 

primeira das nações; tocai, cantai e dizei: ‘Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel’. Eis 

que eu os trarei do país do Norte e os reunirei desde as extremidades da terra; entre eles 

há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes: são uma grande multidão os que 

retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces; eu os conduzirei 

por torrentes d’água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai 

para Israel, e Efraim é o meu primogênito”.  

  

JACULATÓRIA:  

L5. Vinde, Jesus Menino, ao meu coração que vos deseja.  

T. Vinde, Jesus Menino, ao meu coração que vos deseja.  

  

A PREPARAÇÃO  

É levado ao altar um berço, enquanto se canta EIS QUE LÁ DAS ESTRELAS p. nº:  

  

A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T. (…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para 

o Natal do Verbo encarnado, na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações 

que o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. Providenciamos, 

para esta gruta de Belém, um berço; o primeiro Altar da nossa Salvação. 

 

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó Senhor da terra e dos povos, vinde e rompei o julgo da escravidão antiga.  

T. Ó Senhor da terra e dos povos, vinde e rompei o julgo da escravidão antiga.  

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. Dirijamos nossa oração ao Pai, que, desde toda a eternidade, preparou-nos um plano 

de Salvação; peçamos-lhe que cumpra também, hoje, a sua promessa por obra de seu 

Filho Jesus:  

L1. Para que o Evangelho seja anunciado a todos os homens e eles saibam que Deus os 

ama e que Jesus veio para nos trazer a Salvação:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Para que os cristãos e todos os homens de boa vontade estejam sempre prontos e 

disponíveis para realizar obras de salvação, que manifestem ao mundo a bondade do Pai:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Para que saibamos reconhecer os sinais da vinda do Senhor entre nós e acolhê-los 

como cumprimento de suas promessas:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

  

ORAÇÃO  

A. Manifestai o vosso poder, ó Deus, e socorrei-nos com a vossa força: o vosso amor 

vença em nós as resistências do pecado e apresse o momento da Salvação. Por Cristo, 

nosso Senhor.  

T. Amém.  

  

Oração final na página…  
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 2º. Dia -  A ESPERA  

A PALAVRA DO SENHOR  

(Is 64, 3-4, 7-9)  

L5. Do Livro do Profeta Isaías: vendo-vos executar prodígios inesperados dos quais 

nunca se tinha ouvido falar. Nenhum ouvido ouviu, olho algum viu outro deus salvar 

assim aqueles que contam com ele. Não há ninguém para invocar vosso nome, para 

recuperar-se e a vós se afeiçoar, porque nos escondeis a vossa Face, e nos deixais ir a 

nossos pecados. 8.E, no entanto, Senhor, vós sois nosso pai; nós somos a argila da qual 

sois o oleiro: todos nós fomos modelados por vossas mãos. 9.Oh! Senhor, não vos irriteis 

excessivamente! Não guardeis a lembrança da culpa indefinidamente. Olhai, pois! Somos 

vosso povo:"   

  

JACULATÓRIA  

L5. Ó menino divino, fazei-me compreender o quanto me amais.  

T. Ó menino divino, fazei-me compreender o quanto me amais.  

  

A PREPARAÇÃO  

É levado ao altar um pequeno colchão, enquanto se canta EIS QUE LÁ DAS 

ESTRELAS p. nº:  

  

A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T. (…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para 

o Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações que 

o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. Providenciamos, para 

esta gruta de Belém, um colchão. 

  

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó Sabedoria, que saís da boca do Altíssimo, vos estendeis até os confins do mundo…   

T. (…) e dispondes tudo com suavidade e força: vinde, ensinai-nos os caminhos da 

sabedoria.  

Cântico do Magnificat na página nº  

 

PRECES  

A. Enquanto esperamos ardentemente a manifestação do Senhor, nosso Jesus Cristo, 

imploremos com insistência a sua misericórdia: Ele, que é fiel às promessas, salve 

também hoje os que esperam. Rezemos:  

L1. Pela Igreja, para que seja sempre dispensadora fiel dos dons da Palavra, dos 

sacramentos e do testemunho evangélico para o sustento da fidelidade dos cristãos, 

oremos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Por todos os homens, que procuram Deus com o coração sincero, para que a espera 

da manifestação do Senhor dê um sentido a sua vida, oremos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Por nós aqui presentes, para que não fiquemos indiferentes à escuta da Palavra de 

Deus, mas saibamos acolhê-la como um dom e colocá-la em prática na vida, oremos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

ORAÇÃO  

A. Senhor, nosso Deus, tornai-nos prontos na espera de Cristo, Vosso Filho. Quando Ele 

vier e bater à porta, encontre-nos vigilantes na oração e exultantes no louvor. Por Cristo, 

nosso Senhor.  

T. Amém.                                  Oração final na página…  
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3.º DIA – DAS TREVAS À LUZ  

 A PALAVRA DO SENHOR  

(Is 9, 1-2, 5-6)  

L5. Do Livro do Profeta Isaías: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; sobre 

aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitais um 

grande regozijo, provocais uma imensa alegria; rejubilam-se diante de vós como na 

alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque um menino nos 

nasceu, um filho nos foi dado; a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama: 

Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Seu império será grande 

e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo 

direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos 

exércitos.  

  

JACULATÓRIA  

L5. Meu dileto Amor, vinde logo e tomai para vós o meu coração.  

T. Meu dileto Amor, vinde logo e tomai para vós o meu coração.  

  

A PREPARAÇÃO  

É levado ao altar um travesseiro para o berço e se canta EIS QUE LÁ DAS ESTRELAS p. 

nº:  

 A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T. (…) ó venerável São José, nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o 

que é necessário para o Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará 

encontrar corações que o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. 

Providenciamos, para esta gruta de Belém, um travesseiro. 
  

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó Senhor, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés no fogo da sarça…  

T. (…) e, no Monte Sinai, destes-lhe a lei, vinde libertar-nos com braço poderoso.  

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. O Senhor, na espera do seu Natal, chama-nos para nos despertar do sono e nos 

converter a ele com todo o coração. Acolhendo este convite, peçamos ao Senhor a sua 

ajuda, para que sejamos, como ele e com ele, luz do mundo:  

L1. Por nossa comunidade cristã, para que saiba ser luz, manifestação e testemunho 

de Jesus Salvador, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Por todos os homens, para que não prevaleçam neles as trevas do egoísmo, do medo 

e da desconfiança recíproca, mas resplandeçam a coragem, o altruísmo, a confiança e a 

honestidade de vida, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Por nós aqui presentes, para que saibamos reconhecer o rosto luminoso do Senhor 

que vem no rosto de cada irmão, especialmente dos mais fracos e dos pobres, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

 ORAÇÃO  

A. Ó Deus, Pai de bondade e de misericórdia, em Vosso Filho Jesus, chamaste-nos das 

trevas à luz, concedei a nós, vossos filhos, que despertemos do sono do egoísmo e do 

pecado para ir ao encontro do Cristo, Vosso Filho e Nosso Senhor.  

T. Amém.  

Oração final na página…  
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4.º DIA – JESUS SALVADOR TRAZ A PAZ  

A PALAVRA DO SENHOR  

(Is 11, 1 – 5)  

L5. Do livro do Profeta Isaías: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas 

raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de 

sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de 

conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará 

segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. 

Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra; e 

ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, E a 

justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins.  

  

JACULATÓRIA  

A. Ó Maria, minha Mãe, fazei-me amar Jesus convosco.  

T. Ó Maria, minha Mãe, fazei-me amar Jesus convosco.  

  

A PREPARAÇÃO  

É levada ao altar uma colchinha, enquanto se canta EIS QUE LÁ DAS ESTRELAS p. nº:  

 A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T.(…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para o 

Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações que 

o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. Providenciamos, para 

esta gruta de Belém, uma colchinha. 

 

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó ramos de Jessé, que vos elevais como sinal para os povos:      

T. (…) calam-se diante de vós os reis da terra, e as nações vos invocam: vinde 

libertar-nos, não tardeis!  

Cântico do Magnificat na página nº  

 

PRECES  

A. O Salvador que vem não só traz a paz, mas ele mesmo é a nossa Paz. Para que esse 

seu dom reine duradouro no mundo, dirijamos, com confiança, as nossas preces:  

L1. Pela Igreja: para que enriquecida com os dons do Espírito, como ramo de Jessé seja 

sempre anunciadora de justiça e de paz no mundo, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Por todos os que têm responsabilidade de governo: para que procurem, sempre com 

sinceridade e convicção, os caminhos da paz para resolverem as situações de tensão e de 

conflito entre os povos, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Por nós aqui reunidos: para que nos deixemos envolver pelo projeto de Cristo, que é 

um projeto de paz para a humanidade, e saibamos realizá-lo em nossas ações diárias, 

rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

 ORAÇÃO  

A. Deus, Pai Bom e Todo–poderoso, atendei as nossas orações. Em Vosso Filho nos 

destes a paz; concedei, também, a nós que sejamos, hoje, construtores da paz para 

realizarmos o Vosso projeto de Salvação. Pedimos isto pelo mesmo Cristo, Vosso Filho 

e Nosso Senhor.  

T. Amém.                                 Oração final na página…  
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5.º DIA – JESUS SALVADOR TRAZ A LIBERDADE 
 

A PALAVRA DO SENHOR  

 

Jr 23, 5 – 8  

L5. Do Livro do Profeta Jeremias: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a 

Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a 

justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este será o seu 

nome, com o qual Deus o chamará: O SENHOR, JUSTIÇA NOSSA. Portanto, eis que 

vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: Vive o Senhor, que fez subir os filhos 

de Israel da terra do Egito; Mas: Vive o Senhor, que fez subir, e que trouxe a geração da 

casa de Israel da terra do Norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado; e 

habitarão na sua terra.  

  

JACULATÓRIA  

L5. Ó Jesus Menino, vós sois nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei.  

T. Ó Jesus Menino, vós sois nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei.  

  

A PREPARAÇÃO  

São levadas ao altar as fraldas, enquanto se canta EIS QUE LÁ DAS ESTRELAS p. nº:  

 A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T.(…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para o 

Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações que 

o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. Providenciamos, para 

esta gruta de Belém, algumas fraldas. 

  

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém pode fechar, fechais e 

ninguém pode abrir:   

T. vinde, libertai o homem prisioneiro, que jaz nas trevas e na sombra da morte.  

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para a nossa Salvação: Ele libertou 

os homens da escravidão do mal e do pecado. Rezemos, com coração de filhos, para que 

esta liberdade não nos falte jamais:  

L1. Pela Santa Igreja de Deus: para que proclame ao mundo inteiro a liberdade que Cristo 

nos deu:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Por todos os cristãos: para que, na escuta e na prática da Palavra, encontrem a 

verdadeira liberdade dos filhos de Deus:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Pelos infiéis e pelos pecadores: para que escutem a palavra do Evangelho que dá a 

verdadeira liberdade:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

  

ORAÇÃO  

A. Oprimidos sob o jugo do pecado, esperamos com fé, ó Deus, o novo nascimento do 

Vosso Único Filho: a sua vinda, liberte-nos da escravidão antiga. Por Cristo, Vosso Filho 

e nosso Senhor.  

T. Amém.                                 Oração final na página…  
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6.º DIA – JESUS SALVADOR LUZ DO MUNDO  

A PALAVRA DO SENHOR  

Is 60, 1 – 5  

L5. Do Livro do Profeta Isaías: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória 

do SENHOR vai nascendo sobre ti; por que eis que as trevas cobriram a terra, e a 

escuridão os povos; mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E 

os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor 

os teus olhos, e vê; todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti; teus filhos virão de longe, e 

tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração 

estremecerá e se alargará; porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos 

gentios virão a ti.  

  

JACULATÓRIA  

L5. Ó meu Jesus, que alegria seria se pudesse dar a minha vida por vós!  

T. Ó meu Jesus, que alegria seria se pudesse dar a minha vida por vós!  

  

A PREPARAÇÃO  

É levado ao altar o fogo, enquanto se canta EIS QUE LÁ DAS ESTRELAS p. nº:  

  

A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T.(…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para o 

Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações que 

o acolham, cubram-no, aqueçam-no e o confortem. Providenciamos, para esta gruta 

de Belém, o fogo. 

  

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó Astro que surge, Esplendor da Luz Eterna, Sol de Justiça:   

T. vinde, iluminai quem jaz nas trevas e na sombra da morte.  

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. A luz verdadeira que ilumina todo homem está para vir ao mundo. Peçamos ao Senhor 

que saibamos acolhê-la, que nos deixemos iluminar por Ele para fazer a sua luz 

resplandecer em nossa vida e no mundo.  

L1. Pela Igreja de Deus: para que, como nova Jerusalém, resplendente de luz seja farol 

de salvação para todos os homens, rezemos ao Senhor:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e por todos os religiosos consagrados: para 

que sejam fiéis a mensagem de Deus, que é luz na nossa mente e para o nosso coração, 

rezemos ao Senhor:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Pelos homens que ainda não conhecem a alegria da fé: para que, esclarecidos pela luz 

de Cristo, iniciem a caminhada que os conduz a ele, rezemos ao Senhor.  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

  

ORAÇÃO  

A. Inundados pela nova luz da vossa Palavra que se encarnou, vos pedimos, Deus, todo–

poderoso: que resplandeça em nossas obras o que para a fé refulge em nosso espírito. Por 

Cristo, nosso Senhor.  

T. Amém.  

Oração final na página…  
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7.º DIA – JESUS SALVADOR DE TODOS 
A PALAVRA DO SENHOR  

Is 2, 2-3  

 

L5. Do Livro do Profeta Isaías: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da 

Casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros; e concorrerão a 

ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à 

casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; 

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.  

  

JACULATÓRIA  

L5. Ó Menino dulcíssimo, dai-me o vosso coração e tomai o meu.  

T. Ó Menino dulcíssimo, dai-me o vosso coração e tomai o meu.  

  

A PREPARAÇÃO  

 

A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T.(…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para o 

Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações que 

o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. Providenciamos nesta 

gruta de Belém a música, simples e amorosa, para agradar ao Deus 

da simplicidade e do amor.  

  

Um menino com flauta entoa uma canção natalina.  

 

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó Rei dos povos, esperado por todas as nações, pedra angular que reúne os povos em 

um:   

T. vinde e salvai o homem que formates na terra.  

 

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. Invoquemos a vinda de Jesus ao nosso mundo, ainda, dilacerado pelo ódio e pelas 

discórdias: o Salvador reúna a família humana no amor e na fé que salva. Dirijamos a ele 

nossas preces confiantes:   

L1. Pela Igreja, para que seja a nova Jerusalém à qual acorrem todos os povos para formar 

o povo de Deus, bem-dispostos a cumprir a sua vontade, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Pelas pessoas que não creem, pelos ateus e pelos indiferentes: para que descubram 

em sua vida os sinais de sua presença e do amor de Deus que nos salva, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Por aqueles que sofrem e vivem momentos difíceis: para que encontrem no Senhor 

força e esperança, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

  

ORAÇÃO  

A. Deus de bondade e de misericórdia, olhai com benevolência para nós, vosso povo, e 

atendei nossas preces. Enviai Jesus, Vosso Filho, para que manifeste a Salvação a todos 

os homens e eles possam reconhecer-vos sem erro e amar-vos fielmente. Pelo 

mesmo Cristo, Vosso Filho e Nosso Senhor.  

T. Amém.                              Oração final na página…  
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8.º DIA – JESUS É O EMANUEL, O DEUS-CONOSCO 
A PALAVRA DO SENHOR  

Is 7, 10 - 15  

L5. Do Livro do Profeta Isaías: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede 

para ti ao Senhor teu Deus um sinal; pede-o, ou em baixo nas profundezas, ou em cima 

nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: 

Ouvi agora, ó casa de Davi: Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também 

afadigareis ao meu Deus? Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem 

conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, 

quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem.  

  

JACULATÓRIA  

L5. Sem o vosso amor, Jesus dileto, não quero mais viver!  

T. Sem o vosso amor, Jesus dileto, não quero mais viver!  

  

A PREPARAÇÃO  

Algumas crianças cantam uma cantiga de ninar.  

  

A. Ó Imaculada Virgem Maria, ó venerável São José…  

T.(…) nós vos suplicamos que nos ajudeis a preparar tudo o que é necessário para o 

Natal do Verbo encarnado na gruta de Belém. Ele desejará encontrar corações que 

o acolham, que o cubram, que o aqueçam, que o confortem. Providenciamos nesta 

gruta de Belém o canto. Harmonioso como o cântico novo que os anjos cantam ao 

entoar o Glória sobre a gruta.  

  

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Ó Emanuel, nosso rei e legislador, esperança e certeza dos povos:   

T. vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus.  

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. Demos graças a Deus Pai, que, impelido por seu amor misericordioso, enviou o seu 

Filho ao mundo para ser “Deus-conosco”; cheios de confiança em sua bondade, 

dirijamos-lhe a nossa prece:   

L1. Pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e por todos os religiosos consagrados: para 

que sejam sempre testemunhas fiéis da presença de Cristo no mundo, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Pelos cristãos: para que se reforce a sua fé na presença de Deus no mundo, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Por todos os homens que Deus ama: para que não fiquem indiferentes à vinda de 

Cristo no meio deles, rezemos:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

  

ORAÇÃO  

A. Pai Santo, Deus de bondade e de misericórdia, vós não nos deixais sozinhos no 

caminho da vida, mas estejais vivo e atuante entre nós e acompanhais a vossa Igreja 

peregrina no mundo. Nós vos rogamos: renovai nossos corações para que estejam prontos 

para acolher a vinda do vosso Filho que nos destes como irmão e Redentor. Ele é Deus 

convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.  

T. Amém.  

Oração final na página…  
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9.º DIA – VAMOS COM ALEGRIA AO ENCONTRO DO SENHOR 
A PALAVRA DO SENHOR  

Is 35, 1-4  

L5. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto; e o ermo exultará e florescerá como a 

rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará; a glória do 

Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom; eles verão a glória do Senhor, o 

esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Dizei 

aos turbados de coração: Sede fortes, não temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, 

com recompensa de Deus; ele virá, e vos salvará.  

  

JACULATÓRIA  

L5. Se vos amar é padecer, eu quero padecer para vos amar.  

T. Se vos amar é padecer, eu quero padecer para vos amar.  

  

A PREPARAÇÃO  

Algumas crianças ofertam alimentos para Maria e José.  

  

A. Dignos, nos fareis, ó Virgem de Nazaré, ó humílimo esposo Virgem José…  

T.(…) pois também para vós pensamos em preparar uma comida, viajantes 

desconhecidos que fostes a Belém para o recenseamento ordenado pelo Imperador 

César Augusto. O alimento que vos preparamos será o Pão vivo que desceu do céu: 

será nossa comunhão eucarística.  

  

HOMILIA  

  

ANTÍFONA DO MAGNIFICAT (Lc 1, 46 – 55)  

A. Senhor Jesus, que vencestes as trevas do mundo com a luz da vossa vinda…   

T. olhai-nos com o rosto sereno para que possamos cantar a glória do vosso 

nascimento.  

Cântico do Magnificat na página nº  

  

PRECES  

A. Jesus ainda vem ao nosso meio para trazer alegria aos nossos corações e para que nossa 

alegria seja completa; invoquemos, com toda a Igreja e com todos os que esperam 

confiantes a sua vinda, o reino de Deus:   

L1. Por todos os membros da Igreja: para que se comprometam com coerência a difundir 

a alegria da Salvação anunciada em Belém, rezemos ao Senhor.  

T. Nós vos pedimos, Senhor, enviai operários para vossa messe.  

L2. Pelos pobres, pelos sofredores, pelos doentes: para que lhes seja anunciada a notícia 

alegre de que, também, nasceu-lhes um Salvador e, os corações aflitos, sejam consolados, 

rezemos ao Senhor.  

T. Nós vos pedimos, Senhor, fazei de nós operários para vossa messe.  

L3. Por nós aqui presentes: para que saibamos ser abertos e disponíveis para com os 

irmãos que encontramos em nosso caminho, roguemos ao Senhor:  

T. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece.  

A. Nós vos oferecemos, Senhor, a oração mais eficaz que nos ensinastes  

T. Pai nosso…  

  

ORAÇÃO  

A. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a espera de Jesus-Salvador; concedei-nos ver 

sem temor, quando vier como Juiz, o vosso único Filho que acolhemos com alegria como 

Redentor. Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amém.  

Oração final na página…  
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1. Magnificat  

O senhor fez em mim maravilhas! 

Santo é o seu nome! (2x) 

A minh'alma engrandece ao Senhor e 

exulta meu espírito em Deus, meu 

Salvador. Porque olhou a humildade de 

sua serva, doravante as gerações hão de 

chamar-me de bendita . O poderoso fez 

em mim maravilhas e santo é o seu nome 

Seu amor para sempre se estende sobre 

aqueles que o temem. Manifestou o 

poder de seu braço dispersou os 

orgulhosos.         Derrubou os poderosos 

de seus tronos e eleva os humildes. Sacia 

de bens os famintos despede os ricos sem 

nada. Acolheu israel, seu servidor fiel ao 

seu amor, como havia prometido a 

nossos pais em favor de abraão e de seus 

filhos para sempre. Glória ao pai ao filho 

e ao santo espírito desde agora e para 

sempre pelos  

Séculos, amém! 

 

2. Oração Pela Família 

Padre Zezinho 

a) Que nenhuma família comece em 

qualquer de repente/ Que nenhuma 

família termine por falta de amor/ Que o 

casal seja um para o outro de corpo e de 

mente/ E que nada no mundo separe um 

casal sonhador!/ Que nenhuma família se 

abrigue debaixo da ponte/ Que ninguém 

interfira no lar e na vida dos dois/ Que 

ninguém os obrigue a viver sem nenhum 

horizonte/ Que eles vivam do ontem, do 

hoje em função de um depois/ 

Que a família comece e termine 

sabendo onde vai/ E que o homem 

carregue nos ombros a graça de um 

pai/ Que a mulher seja um céu de 

ternura, aconchego e calor/ E que os 

filhos conheçam a força que brota do 

amor! Abençoa, Senhor, as famílias! 

Amém! Abençoa, Senhor, a minha 

também (2x) 

b) Que marido e mulher tenham força de 

amar sem medida/ Que ninguém vá 

dormir sem pedir ou sem dar seu perdão/ 

Que as crianças aprendam no colo, o 

sentido da vida/ Que a família celebre a 

partilha do abraço e do pão!/ Que marido 

e mulher não se traiam, nem traiam seus 

filhos/ Que o ciúme não mate a certeza 

do amor entre os dois/ Que no seu 

firmamento a estrela que tem maior 

brilho/ Seja a firme esperança de um céu 

aqui mesmo e depois/ 

3. Glória in Excelsis Deo 

a) Cristãos, vinde todos à porfia/Cantar 

um hino de louvor/ Hino de paz e alegria  

Que os anjos cantam ao Senhor. 

Gló-ó-ó-ó-ó-ória in Excelsis Deo (bis) 

4. Noite Feliz 

Domínio Público 

a) Noite feliz, noite feliz/ Ó senhor, Deus 

de amor/ Pobrezinho nasceu em Belém 

Eis na lapa, Jesus nosso bem/ Dorme em 

paz, ó Jesus/ Dorme em paz, ó Jesus 

b)Noite feliz, noite feliz/ Eis que no ar 

vem cantar/ Aos pastores os anjos dos 

céus/ Anunciando a chegada de Deus/De 

Jesus, Salvador!/ De Jesus, Salvador! 

c)Noite feliz, noite feliz/ Ó senhor, Deus 

de amor/ Pobrezinho nasceu em Belém/ 

Eis na lapa, Jesus nosso bem/ Dorme em 

paz, ó Jesus/ Dorme em paz, ó Jesus 

d) Noite feliz, noite feliz/ Eis que no ar 

vem cantar/ Aos pastores os anjos dos 

céus/ Anunciando a chegada de Deus/ De 

Jesus, Salvador!/ De Jesus, Salvador! 

 

5. Eis que lá das estrelas 

Santo Afonso Maria de Ligório 

Tradução Caio Siqueira de Toledo 

a) Eis que lá das estrelas, Ó Rei celeste,/ 

tu vens nascer na gruta, num frio 

agreste./Ó Menino, meu divino,/ eu te 

vejo aqui tremer. /Ó Verbo Encarnado, 

/oh quanto te custou ter-me amado. 

b)  Eis faltam ao Senhor Deus das 

alturas/os panos e o calor das criaturas./ 

Meu divino Pequenino,/ tal pobreza 

grande assim/ mais me enternece/se 

penso que é o amor que te empobrece! 

c) Gozando lá no céu toda a ventura,/tu 

sofres nessas palhas tantas agruras./ 

Doce eleito do meu peito,/ aonde vais em 

teu amor?/Jesus, eu penso: /por que 

sofrer assim? – Ó amor imenso! 

d) Mas se é tua vontade sofrer tanto,/por 

que chorar assim sentido pranto?/ Terno 

Esposo, Deus ditoso,/meu Jesus, 

compreendo, sim,/ Senhor querido:/ tu 

choras, não de dor... – de amor ferido! 

 

6. É Natal de Jesus 

CÂNTICOS 
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Domínio público 

É Natal de Jesus/ Festa de alegria/ De 

esperança e luz! (2x)  

a) Toda terra canta um hino / De louvor 

ao Salvador / E agradece a Deus Menino/ 

O seu gesto de amor.  

b) Uma estrela diferente / Toda terra 

iluminou / Foi Jesus que humanamente / 

A nós todos se igualou/Quantos anos já 

passaram / Desde que Jesus nasceu;  

c) Da mensagem que Ele trouxe / Muito 

pouco se aprendeu 

 

7. Cristãos, Vinde Todos 

Domínio Público 

a) Cristãos, vinde todos, com alegres 

cantos Oh! Vinde, oh! Vinde até Belém 

Vede nascido, vosso rei eterno 

Oh! Vinde adoremos, Oh! Vinde 

adoremos Oh! Vinde adoremos o 

salvador! 

b) Humildes pastores deixam seu 

rebanho 

e alegres acorrem ao rei do céu Nós, 

igualmente, cheios de alegria 

c) O Deus invisível de eternal grandeza 

sob véus de humildade, podemos ver 

Deus pequenino, Deus envolto em 

faixas! 

d) Nasceu em pobreza, repousando em 

palhas O nosso afeto lhe vamos dar. 

Tanto amou-nos! Quem não há de amá-

lo? 

 

8. Luz Divina  

Roberto Carlos 

a) Luz que me ilumina o caminho/ E que 

me ajuda a seguir/ Sol que brilha à noite, 

a qualquer hora, me fazendo sorrir/ 

Claridade, fonte de amor que me acalma 

e seduz/ Essa Luz só pode ser Jesus, essa 

Luz 

b) Raio duradouro que orienta/O 

navegante perdido/ Força dos humildes, 

dos aflitos, paz dos arrependidos/Brilho 

das estrelas do universo, o seu olhar me 

conduz/Essa Luz, é claro que é Jesus, 

essa Luz 

c) Sigo em paz no caminho/ Da vida 

porque/ O caminho, a verdade, a vida é 

você/ Por isso eu te sigo/ Jesus, meu 

amigo. / Quero caminhar do seu lado e 

segurar sua mão/ Mão que me abençoa e 

me perdoa/ E afaga o meu coração/ 

Estrela que nos guia, Luz Divina, o seu 

amor nos conduz/ Essa Luz, é claro que 

é Jesus, essa Luz 

d) Luz que me ilumina o caminho/ E que 

me ajuda a seguir/ Sol que brilha à noite, 

a qualquer hora, me fazendo sorrir/ 

Claridade, fonte de amor que me acalma 

e seduz/ Essa Luz, é claro que é Jesus, 

essa Luz é claro que é Jesus/ Essa Luz, 

só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. 

 

9. Calix Bento 

Milton Nascimento 

 a) Ó Deus salve o oratório/ Ó Deus salve 

o oratório/ Onde Deus fez a morada/ Oiá, 

meu Deus, onde Deus fez a morada, oiá 

Onde mora o calix bento/ Onde mora o 

calix bento/ E a hóstia consagrada/ Óiá, 

meu Deus, e a hóstia consagrada, oiá 

b) De Jessé nasceu a vara/ De Jessé 

nasceu a vara/ E da vara nasceu a flor/ 

Oiá, meu Deus, da vara nasceu a flor, 

oiá/ E da flor nasceu Maria/ E da flor 

nasceu Maria/ De Maria o Salvador/ Oiá, 

meu Deus, de Maria o Salvador, oiá. 

 

10. Meu Menino Jesus 

Roberto Carlos 

a) Oh, meu Menino Jesus /Na noite desse 

Natal / São as estrelas que brilham no céu 

Do seu amor um sinal. 

b) Que em toda casa a alegria/Seja pra 

todos igual! /Brisa de flor perfumando o 

jardim/Chuva de amor no quintal. 

c) E nessa noite feliz /Noite de paz e de 

amor /Todos veremos no céu /A estrela 

do Salvador. 

d) Te peço Menino Jesus /Ponha na mesa 

de alguém /O que esse alguém sempre 

quis /E não tem /Felicidade também/ 

Felicidade também /Felicidade também 

11. A Paz 

Roupa Nova 

a) Deve haver um lugar dentro do seu 

coração Onde a paz brilhe mais que uma 

lembrança / Sem a luz que ela traz já nem 

se consegue mais encontrar o caminho da 

esperança/ Sinta, chega o tempo de 

enxugar o pranto dos homens Se fazendo 

irmão e estendendo a mão 

Só o amor, muda o que já se fez/ E a 

força da paz junta todos outra vez/ 

Venha, já é hora de acender a chama 

da vida/ E fazer a Terra inteira feliz 

c) Se você for capaz de soltar a sua voz/ 

Pelo ar, como prece de criança/ Deve 

então começar outros vão te 

acompanhar/ 

E cantar com harmonia e esperança/ 

Deixe que esse canto lave o pranto do 

mundoPra trazer perdão e dividir o pão. 
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d) Quanta dor e sofrimento em volta a 

gente ainda tem,/ pra manter a fé e o 

sonho dos que ainda vêm./ A lição pro 

futuro vem da alma e do coração,/pra 

buscar a paz, não olhar pra trás com 

amor. 

e) Se você começar/ outros vão te 

acompanhar/ e cantar com harmonia e 

esperança/ Deixe, que esse canto/ lave o 

pranto do mundo/ prá trazer perdão/ e 

dividir o pão. 


