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Quem não ama a chegada do Natal? Muito mais do que um momento de férias e trocar 
presentes, para nós católicos é a data do calendário litúrgico que celebra a chegada de Jesus 
Cristo. 

E para receber o menino Jesus é tradição que familiares, vizinhos se juntem para Novena de 
Natal, que antecipa e celebra esse momento todos os anos. Rezada em 9 partes, geralmente em 
nove dias diferentes, as novenas são oferecidas em nome de um santo, pedido de intercessão 
ou evento. Logo, assim como oraram os Três Reis Magos com a anunciação do nascimento de 
Cristo, rezamos nós todos também em reverência e pedido pelo nascimento de Jesus dentro de 
nós a cada ano. 

Como ainda estamos vivendo uma pandemia a Paróquia anunciou que os encontros vão ser 
realizados nas Igrejas de cada Comunidade e não nas casas.  Então procure sua Comunidade e 
confira os dias e horários dos encontros. Segundo a tradição a Novena deve terminar na véspera 
do Natal, então o mais comum é iniciá-la no dia 16 de dezembro, por isso é importante que você 
verifique a organização da sua Comunidade. O importante é estar em união para celebrar o 
nascimento de Cristo, concluindo o ciclo na véspera do dia 25. 

A Novena adquirida pela Paróquia é a edição CNBB "Preparando a Vinda do Senhor", que propõe 
um caminho de reflexão iluminada pelas ideias da Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, 
lançada em 3 outubro de 2020, que propõe um estilo de vida “com o sabor do Evangelho”. 

Com um caminho espiritual que se desdobra em nove roteiros para encontros, a Novena tem o 
objetivo de “refletir sobre a vivência do amor fraterno e da amizade social, mergulhados neste 
longo período estressante da pandemia da Covid-19, tempo marcado pelo distanciamento físico 
e exigência dos protocolos sanitários”. 
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