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APRESENTAÇÃO
“Pois Todo aquele que faz a vontade meu Pai que está nos céus, este é
meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mt 12,50)
Deus Nasceu! Ele está entre nós, no meio de nós, como um de nós, e veio
comunicar o seu amor para toda a juventude! Para manifestar esse amor por nós,
Deus Pai enviou seu único Filho Jesus, que veio para nos apontar o verdadeiro
caminho para a plenitude.
O tema de nossa novena é “Jesus, o rosto da misericórdia do Pai”. Nos
encontros, iremos rezar e celebrar o Natal como o maior ato de misericórdia de
Deus para nós jovens. Mesmo nos afastando de Deus em alguns momentos de
nossa vida, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos com Deus no Natal,
pois em Jesus está a maior demonstração do amor de Deus.
O Nascimento do Menino Jesus nos permite contemplar a misericórdia
de Deus, e viver intensamente essa espera é podermos nutrir a nossa vida com
todas as maravilhas e bênçãos de Deus.
No Natal, a semente da misericórdia é plantada por Deus e deve ser
cultivada em nossos corações. Com o nascimento do Menino Jesus, Deus vem
habitar junto a humanidade, vivendo e morando entre nós para nos libertar
e salvar. Que estes dias, as reflexões, os gestos concretos e os momentos de
encontro possam ser bem vividos, para que façamos a experiência do amor
divino que se manifesta neste tempo especial.
Carlos H. Dias

Coordenação

Carlos Henrique Dias

Supervisão

Pe. João Batista Maroni

Correção Ortográfica
Alex Lopes Figueira

Jovens da Paróquia Santo André Apóstolo - Aracuí
Pastoral da Juventude da Comunidade Santa Terezinha
Pastoral da Juventude Santa Rita de Cássia - Conduru

contato: refletindojovem@gmail.com
Quer participar de nosso grupo no whatsapp? Mande seu contato para o e-mail
refletindojovem@gmail.com -> dúvidas, sugestões, elogios, contribuições, interação
com outros grupos e muito mais.
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orientações
 O grupo de jovens deve fazer uma reunião prévia para programar
a novena.
 Combinem previamente onde serão realizados os encontros e
anotem na agenda que se segue.
 É importante que a cada dia tenha um animador e este tenha
um cuidado de preparar o encontro.
 No início de cada encontro, rezaremos a primeira parte da
oração para o Ano da Misericórdia. Concluiremos os encontros
com a segunda parte dela.
 Tenham atenção especial ao gesto concreto: a oração conduz
a prática de caridade e realizando a ação concreta que está
sugerida, podemos viver com uma intensidade ainda maior o
Natal.
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 Facilitem a participação de todos, evitando que apenas um
jovem fale o tempo todo.

AGENDA
Dia
1º Dia
2º Dia
3º Dia
4º Dia
5º Dia
6º Dia
7º Dia
8º Dia
9º Dia

Data

Local

Oração para o Ano Santo
da Misericórdia
(para iniciar e concluir a Novena - adaptada)

Parte 1 - Início
Senhor Jesus Cristo,
Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro;
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura;
fez Pedro chorar depois da traição,
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.
Fazei que cada jovem considere como dirigida a si mesmo as palavras que
dissestes à mulher samaritana:
Abra o teu coração e conheças o dom de Deus!
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta sua onipotência sobretudo com o perdão e a misericórdia:
fazei que a Igreja e a juventude seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor,
ressuscitado e na glória.

Parte 2 - Conclusão
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza
para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro:
fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados,
amados e perdoados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção
para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor
e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a alegre
mensagem
proclamar aos cativos e oprimidos a libertação
e aos cegos restaurar a vista.
Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.
Amém
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1º Dia
O Natal, ato de misericórdia
de Deus para Juventude

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 1º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Sigamos a estrela!
Animador: Uma estrela, brilha no céu, indicando um caminho.
Todos: “Os céus cantam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra
8 de suas mãos” (Sl 19,2)
Animador: Vamos segui-la. Deus tem algo para nos mostrar.
Todos: “Guia-me com tua verdade, pois tu és o meu Deus salvador” (Sl 25, 4-5).
Animador: As palavras do profeta enchem os nossos corações de alegria.
Todos: “Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho” (Is 7, 14).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de Romanos 5,8

Palavra que gera a vida
Animador: Natal, tempo de viver a maior prova da misericórdia de Deus
para todos os homens: Deus envia o seu filho, cujo nascimento celebramos,
que será a luz a iluminar os passos da juventude, despertando nos jovens o
desejo de ser sal e luz como Jesus o foi.

Leitor 1: Quando o homem e a mulher se afastaram de Deus, sua ação
foi feita em inteira liberdade, por opção de escolher um caminho que foi
seguir a própria vontade e instintos.
Leitor 2: Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, e isso é de inteira
responsabilidade nossa. Não foi Deus quem nos abandou: fomos nós, com
nossa liberdade, que escolhemos um caminho de felicidades passageiras
e cheia de ilusão.
Leitor 3: Porém, na história da salvação da humanidade, Deus não desiste
de nós: Ele vem a nossa procura! Deus vem a cada ser humano, em especial
a nós jovens, para nos libertar e nos salvar! Isso, porque sua misericórdia
ultrapassa a nossa razão e nosso entendimento, pois Deus nos envia seu
Filho para nos mostrar o caminho que devemos seguir.
Leitor 4: O Natal de Jesus é justamente essa ação de Deus que vem ao nosso
encontro. Celebrarmos o nascimento de Jesus é contemplarmos a ação de
Deus que se faz homem para nos apontar o rumo que a nossa juventude,
que muitas vezes caminha sem direção, o caminho da felicidade e vida
plena em Cristo Nosso Senhor.

Exame de Consciência
Animador: Nessa caminhada que iniciamos para celebrarmos bem o
Natal, é preciso que nos deixemos guiar pelo amor de Deus e avaliarmos
nossas atitudes e ações para acolhermos o menino Jesus. Façamos um
instante de silêncio e na profundidade de nossos corações, vamos refletir
como está a nossa atitude diante dos mistérios de Deus. As perguntas que
seguem é para serem refletidas na consciência de cada um.
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal. No final, achando oportuno, pode-se provocar uma partilha.
1. Qual o significado do Natal para a juventude?
2. Os jovens sabem reconhecer e disseminar no seio de suas famílias e amigos
o verdadeiro significado do Natal?
3. No Natal, Deus envia seu Filho, para que ele nos mostre o verdadeiro
caminho. Qual o caminho que Jesus indica para a juventude?
4. Na leitura bíblica, Deus demonstra seu amor pelos seus filhos. De que
forma Deus prova seu amor?
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Refletir para Agir
Animador: O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo o
Espírito Santo que nos foi dado. (Rom. 5, 5.), com este mesmo amor Deus
derrama sobre nós sua misericórdia. A partir de hoje vamos promover em
nossa comunidade um gesto de solidariedade com o irmão que sofre: vamos
fazer uma campanha, arrecadando alimentos em nossa comunidade para
depois partilharmos com alguma família que necessita.
Orientação para o grupo: durante a celebração no domingo, um jovem
poderá divulgar na comunidade que todos os jovens estão empenhados na
arrecadação de alimentos. Avisar as famílias que puderem partilhar que
durante a semana, um grupo de jovens irá passar nas casas para recolher os
alimentos partilhados. Dividir as ruas e os jovens e estabelecer uma parte do
dia para esse trabalho.

Conclusão
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Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:

2º Dia
O pecado nos afasta de Deus, mas
o Natal nos aproxima de Deus

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 2º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Vamos a Belém!
Animador: Andemos, vamos a cidade de Davi.
Todos: “Aclamai o Senhor, terra inteira. Ide a ele com gritos jubilosos” (Sl
11
100,1-2).
Animador: São tão poucas casas, apenas um vilarejo.
Todos: “E tu, Belém, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá aquele que
governará Israel” (Mq 5, 1a)
Animador: Aqui o Senhor escolheu para se fazer um de nós.
Todos: Vinde, exultemos no Senhor, entremos com louvor em sua presença.
(Sl 95, 1-2).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de Mateus 1, 18-25

Palavra que gera a vida
Animador: Na história da salvação, Deus foi abandonado justamente por
aqueles que Ele fizera a sua imagem e semelhança (Lembra do Livro de

Gênesis? Adão e Eva... a cobra... a maçã...o pecado). Só que a misericórdia
de Deus é inesgotável: Deus nos resgata em Jesus, por isso que é importante
vivermos e celebrarmos intensamente seu nascimento.
Leitor 1: Para que a misericórdia de Deus seja plena, ele coloca em prática
um plano para nos resgatar, é o “plano da salvação” e pouco a pouco Deus
vai se aproximando dos homens que dele se afastaram pelo pecado e nos
convida a aproximar-se dele.
Leitor 2: Esta aproximação de Deus que vai acontecendo aos poucos (como
um “namoro”) está descrito em todo o Antigo Testamento. Mas Deus não
desiste do homem, assim como o pastor não desiste de suas ovelhas, Deus
não descansa enquanto não reencontra com a humanidade perdida no
pecado.
Leitor 3: Dentre muitas manifestações de Deus na humanidade, temos
algumas manifestadas pelo profeta Isaías: “Não temas, pois eu te resgato,
eu te chamo pelo nome, és meu” (Is 43, 1b). Ou “Eu vos carreguei desde o
vosso nascimento, e sustentei desde o seio materno” (Is 46, 3b).
Leitor 4: Assim é a misericórdia de Deus: nunca desiste de nós, e quando
todas as tentativas fracassam, ele toma uma atitude radical: Deus se faz
12 homem, carne de nossa carne, o Verbo de Deus que se torna homem e
caminha entre nós por meio de seu Filho Jesus Cristo.

Exame de Consciência
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal. Achando oportuno, pode-se provocar uma partilha das perguntas.
1) O que nos afastou de Deus?
2) Como nós jovens podemos nos afastar de Deus? Que atitudes me afastam
de Deus?
3) E hoje, nossa juventude está próxima ou afastada de Deus?
4)Embora nos afastemos de Deus por meio dos nossos pecados, Deus sempre
se aproxima de seus filhos, pois nos quer por perto. Qual foi a “atitude radical”
que Deus tomou para se reaproximar de seus filhos?
5) O nascimento de Jesus marca a humanidade, pois trata-se da
reaproximação de Deus para com os seus filhos. E eu, jovem, como faço para
me reaproximar de Deus?

Refletir para Agir
Animador: Esse encontro nos mostra que Deus não desiste de nós e o Natal
é prova desse amor. Além de continuarmos a arrecadação dos alimentos (
dica! -> se ainda não sabe como fazer, comece pelos vizinhos e conhecidos,
explique o porquê da iniciativa; no Natal as pessoas sempre partilham)
nesse encontro como gesto concreto, iremos também exercitarmos a
misericórdia em nossas vidas: quem você conhece que necessita de uma
palavra amiga? De um conforto ou que está passando uma dificuldade?
Busque passar um email, uma mensagem, para uma pessoa que se
encontra em dificuldade, para que ela não desista de viver, de seus sonhos.

Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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3º Dia
Jesus a maior demonstração
do amor de Deus para a Juventude

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 3º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Bendito aquele que vem!
Animador: Deus prometeu; nós confiamos em Sua palavra.
Todos: “Deus é minha vida e minha salvação: de quem terei medo?” (Sl 27, 1a)
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Animador: Ele disse que enviará o Salvador!
Todos: “Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres”. (Sl 47, 2).
Animador: Chegou o tempo! O Messias se aproxima!
Todos: “Proclamai sua salvação, dia após dia, anunciai sua glória por entre
as nações, pelos povos todos as suas maravilhas” (Sl 96, 2b-3).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de Jo 14,6 e Leitor 2 Jo 8,12.

A Palavra que gera a vida
Animador: Nessa história de amor e de encontro de Deus com a
humanidade, em especial a nossa juventude, o grande sinal da misericórdia
de Deus para a humanidade foi o nascimento de Jesus.
Leitor 1: Tudo o que aconteceu antes da vinda do nascimento de Jesus, foi

preparação para sua vinda. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, o
verdadeiro Verbo de Deus que habitou entre nós!
Leitor 2: Hoje, muitos jovens deixam-se levar pelos modismos, pelo
consumismo, por valores superficiais e falsas felicidades. O pecado
presente nas coisas do mundo nos afasta de Deus, nos deixa sem rumo,
não sabemos o caminho a seguir. Mas celebrarmos o Natal é vivermos
intensamente Deus que nos procura: Jesus vem ao encontro da juventude,
nos encontra e diz a cada um de nós: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a
Vida” (Jo 14,6).
Leitor 3: E nesse encontro com o Filho de Deus, a nossa juventude tem a
garantia de um caminho para Deus, pois Ele nos garante: “Eu sou a luz do
mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da
vida” (Jo 8,12).
Leitor 4: Celebrar o Natal é a possibilidade de se deixar iluminar pelo
menino Jesus que vem ao nosso encontro, quer ser luz para cada jovem que
caminha nas trevas. Jesus é a verdadeira concretização da misericórdia de
Deus por nós!

Exame de Consciência
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
1) Qual é um único meio de chegarmos a Deus? E hoje, nossa juventude tem
usado este meio para ir até Deus?
2) “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (João, 14, 6). Nossa juventude tem
buscado os Caminhos de Jesus?
3) O que tem desviado nossa juventude dos Caminhos de Jesus?
4) No Natal, Deus presenteia a humanidade com seu Filho, o verdadeiro
instrutor dos caminhos da verdade e da vida. Como nossa juventude tem
recebido este maravilhoso presente?

Refletir para Agir
Animador: Como gesto concreto, além dos alimentos que estamos
arrecadando (já começamos??!!) uma proposta é o grupo de jovens
promover uma pequena encenação que demonstre o jovem no pecado,
sendo chamado ao encontro de Deus, porém ele continua negando, e que
no final demonstre a misericórdia de Deus.
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Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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4º Dia
O Natal como maior ato da
misericórdia de Deus para Juventude

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 4º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

O Messias está chegando!
Animador: O tempo de Deus chegou. Vamos ao seu encontro.
Todos: “Porque Deus é bom: o seu amor é para sempre” (Sl 100,5)
Animador: O Ungido se aproxima, e vem para salvar.
Todos: “O nosso socorro é Deus, que fez o céu e a terra” (Sl 124, 8).
Animador: Vamos recebê-lo, com festa e alegria.
Todos: “Só ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre” (Sl 136, 4).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de 1 Jo 4, 9-10.

Palavra que gera a vida
Animador: Todo o plano de salvação de Deis, que vai desde a concepção
da Virgem Maria, a Encarnação e o nascimento de Jesus são garantias
máximas da misericórdia de Deus para nós.
Leitor 1: Toda a vida de Jesus que podemos contemplar nos Evangelhos
é a expressão da misericórdia de Deus. Suas ações, gestos e palavras é a

17

própria misericórdia encarnada que, única e exclusivamente por amor, vai
da manjedoura à cruz para libertar das correntes do pecado com que por
nossas próprias ações fomos acorrentados.
Leitor 2: O Nascimento de Jesus nos permite contemplar e celebrar a
misericórdia plena de Deus, que de tão abundante, é capaz de transformar
corações e provocar a verdadeira conversão naqueles que se deixam
inspirar pelas palavras de Jesus.
Leitor 3: Em nenhum momento da história da humanidade se viu um amor
tão extremo que é o de Deus por cada um de nós! O Natal de Jesus é a
manifestação plena desse amor, pois seu nascimento deve provocar em
nós mudança em nossos corações e nossas mentes: deixemo-nos inspirar
pela luz do menino Jesus que brilha para não caminharmos mais na
escuridão.

Exame de Consciência
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
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1) O Natal é a prova máxima da misericórdia de Deus pelos seus filhos.
Com a chegada do Natal, quais transformações devem acontecer em nossa
juventude para caminharmos com o menino Jesus?
2) Nisto consiste o amor: não em termos nós amado a Deus, mas em ternos ele amado” (1 João, 10). Será que nós jovens temos praticado um amor
recíproco a Deus?
3) Como eu tenho preparado meu coração para chegada de Jesus?
4) Quais mudanças em minha vida espero ter com a chegada do Natal?

Refletir para Agir
Animador: Hoje vamos conversar um pouco como está sendo a experiência
de arrecadar alimentos. Estamos tendo dificuldades? Qual? As pessoas
estão partilhando? Qual o seu sentimento de poder ajudar o outro? Qual
família de nossa comunidade necessita desses alimentos, que serão
importantes para a ceia do Natal?
Importante! O próximo dia da novena terá como sugestão realizar
o 6º encontro na casa de uma grávida ou de uma mulher que deu a luz

recentemente, vamos já pensando e planejando, e se possível, avisar a
família antes da visita.

Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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5º Dia
O Natal é a manifestação da máxima
misericórdia de Deus

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 5º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Os anjos estão Cantando!
Animador: Belém está em festa. Há cantos de louvor.
Todos: Pois o Senhor gosta de seu povo. Ele dá aos humildes o brilho da
salvação (Sl 149,4)
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Animador: O tempo anunciado chegou. O Senhor está conosco.
Todos: “Eu te exalto, ó Rei meu Deus, e bendigo teu nome para sempre
eternamente” (Sl 145,1)
Animador: O universo celebra a vinda do Redentor.
Todos: “Cantarei para sempre o amor de Deus, minha boca anunciará tua
verdade de geração em geração.” (Sl 189,2)

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de Lucas 2,52 e Leitor 2 Efésios 2,4

Palavra que gera a vida
Animador: Celebrar o Natal como manifestação máxima do amor da
misericórdia de Deus para nós jovens é podermos contemplarmos a ação

de Deus de vir ao nosso encontro. Como nós não podíamos, com nossas
forças e limitações, ir até Ele, Ele veio até nós.
Leitor 1: Nossa limitação humana muitas vezes não é capaz de entender
esse gesto tão radical de Deus. Mas Deus está interessado em nossa
felicidade e para isso Ele é capaz de ir até as últimas consequências. Isso
porque Deus nos ama, Ele quer cuidar de nós, quer nos ensinar o caminho
para chegarmos até ele.
Leitor 2: A radicalidade de Deus foi tão extrema que Ele aceitou fazer-se
criança, nascendo no seio de uma família pobre, crescendo como todos
os meninos do seu tempo, trabalhando em sua juventude, e anunciando a
Boa Nova de Deus em sua vida adulta.
Leitor 3: O amor divino de Deus recai sobre nós como uma chuva torrencial
e nos dá um banho por inteiro! Eis o que nos diz o Papa Francisco: “Jesus
Cristo é o rosto da misericórdia do Pai”. O mistério cristão parece encontrar
nessas palavras sua síntese. Tal Misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu
seu ponto mais alto no nascimento do menino Jesus.
Leitor 4: Com sua Palavra, gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré
nos revela a misericórdia de Deus, que se traduz nas suas atitudes, na
forma como tratava as pessoas, acolhendo a todos, curando os doentes e
pregando a justiça e a solidariedade.

Exame de Consciência
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
1) Como nossa juventude pode crescer em sabedoria e graça diante de Deus?
Quem é o enviado de Deus que pode nos ajudar a crescer em sabedoria e
graça diante de Deus?
2) Desde do primeiro dia da novena ouvimos a palavra: Misericórdia, mas
o que realmente significa essa palavra? Como Deus é misericordioso com
a humanidade? Será que nós enquanto jovens já fizemos experiência de
misericórdia?
3) O que significa ser rico em misericórdia? Temos consciência do maior ato
de misericórdia de Deus para com a humanidade?

Refletir para Agir
Animador: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas,
a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Izabel (Lc 1- 39,40).
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Vamos nos inspirar em Maria que visita a sua prima Isabel, também grávida:
nossa missão como gesto concreto é realizar o próximo dia da novena na
casa de uma mulher grávida ou que tenha dado a luz a pouco tempo (se
possível, uma família que necessite da presença de nosso grupo). Nesse
encontro, procure saber se ela está necessitando de algo para a criança ou
para família, demonstrando solidariedade como Jesus o fez.

Conclusão
Concluir com a segunda parte da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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6º Dia
O Natal de Jesus é a misericórdia
para toda a humanidade.

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 6º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Eis que chega o Salvador!
Animador: Deus surpreende: o Ungido é o filho.
Todos: ‘’ As primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras,
novas ‘’(Is 42,9).
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Animador: Aquele que chega é o senhor da vida.
Todos: ‘’ A glória de Deus há de revelar-se, e toda a carne, de uma só vez, e
verá ‘’ (Is 40,5).
Animador: Ele é o salvador. Salva pela misericórdia.
Todos: ‘’ O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na
tranquilidade e na paz para sempre ‘’ (Is 32,17).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de João 4, 22

Palavra que gera a vida
Animador: A misericórdia de Deus foi uma ação de Deus que atinge não
somente a um povo, mas a toda a humanidade. Os magos que foram visitar
Jesus e levar presentes para o menino, não são judeus, e eles o visitam

para acolher o Menino como Salvador e toda a humanidade.
Leitor 1: Jesus nasce, vive e morre entre nós para nos libertar e salvar toda
a humanidade. Mesmo nascendo em Israel, no meio dos judeus, seu gesto
de entregou repercute nos quatro cantos da terra.
Leitor 2: Deus não faz distinção de povos, raças ou nações, Ele quer salvar
a todos e possibilitar que todos os homens encontrem o caminho da plena
liberdade dos Filhos de Deus.
Leitor 3: Não há um ser humano, que desde o momento da concepção,
não tenha recebido a misericórdia de Deus pela encarnação de Jesus
Cristo, pois sua misericórdia converge todo o tempo: passado e futuro
se unem unicamente em Jesus Cristo e no mistério de sua vida, paixão e
ressurreição.

Exame de Consciência
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Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
1) Deus envia seu Filho Jesus como um grande ato de misericórdia por nós.
Será que estamos preparados para vivenciar essa maravilha de Deus que
celebramos no Natal?
2) O Amor de Deus é tão grande que abrange todos: ricos, pobres, brancos,
negros, pardos, descriminalizados. Deus não quer que nenhum de seus
filhos se perca. Pessoalmente, você aceita e vive o Amor de Deus? E nossa
juventude vive e se inclui neste amor?

Refletir para Agir
Animador: Vamos seguir com a arrecadação de alimentos, buscando
viver esse momento com energia, pois esse gesto é um importante ato de
misericórdia e que nos ajuda a celebrar com intensidade o Natal.

Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

7º Dia
Natal: semente da misericórdia que é
plantada por Deus e brota na Juventude.

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 7º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Caminhemos com os Pastores!
Animador: Os pastores estão conversando.
Todos: ‘’Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, e o que o Senhor nos
deu a conhecer ‘’ (Lc 2,15b).
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Animador: Vamos com eles, louvando o Senhor:
Todos: ‘’Eu te bendirei todos os dias, e louvarei teu nome para sempre e
eternamente ‘’ (Sl 145,2).
Animador: Caminhemos com os pastores. A promessa está se cumprindo.
Todos: ‘’Celebro teu nome, por teu amor e verdade, pois tua promessa supra
tua fama ‘’ (Sl 138,2b).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de Lucas 6,36 e Leitor 2 Mateus 18, 23-35

Palavra que gera a vida
Animador: O Natal é a semente da misericórdia de Deus que deve fecundar
no coração de cada jovem e provocar uma conversão e uma adesão a

Jesus. O próprio Jesus nos pediu “Sede misericordiosos, como também
vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36).
Leitor 1: Jesus nos ensina a viver e a semear o Reino de Deus por meio de
histórias que são as parábolas. Quando ele nos conta a parábola do servo
cruel (Cf Mt 18, 23-35), Jesus nos diz que devemos ser misericordiosos uns
com os outros como Deus o é conosco.
Leitor 2: Um Pai, que é misericordioso, acolhe o filho que o abandonou,
como na parábola do pai misericordioso, porém na própria parábola, o
mesmo não faz o irmão mais velho. Devemos então aprender a amar o
nosso semelhante com o amor de Deus e sermos misericordiosos como
Deus é conosco.
Leitor 3: O Natal é um convite para abrirmos o nosso coração para a
misericórdia de Deus e sermos também misericordiosos. Somente
alinhando o nosso coração com o coração de Deus poderemos superar
todas as injustiças e viver o céu aqui na terra.

Exame de Consciência
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Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
1) Qual mensagem Jesus nos revela em seu evangelho, segundo João?
2) Tenho eu perdoado as ofensas de meus irmãos? Tenho sido perdoado por
meus irmãos?
3) Com quem devo ser misericordioso? Devo ser misericordioso com todos
os irmãos, ou apenas com aqueles que demonstram misericórdia por mim?
4) Tenho observado ações de misericórdia entre os jovens de minha
comunidade? Quais? Tenho observado ações de misericórdia da Igreja para
com o povo? Quais?

Gesto Concreto
Animador: Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
todas as vezes que tiverdes queixas uns contra os outros. Como o Senhor
vos perdoou, assim perdoai também vós (Col 3- 13). Como gesto de
misericórdia, em um momento de Oração, procure lembrar de uma pessoa
com quem, por algum motivo, teve alguma desavença, assim peça a Deus
que lhe ajude a perdoar essa pessoa e busque a reconciliação.

Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte da
oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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8º Dia
O Natal é a festa da misericórdia
para Juevntude.

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 8º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Os magos estão com pressa!
Animador: Eles vêm do oriente, seguindo a estrela.
Todos: “Todos os reis da terra te celebram, ó Senhor, pois eles ouvem as
28 promessas de tua boca.” (Sl 138,4)
Animador: “Perguntam-se: ‘’Onde nascerà o messias?”
Todos: “Em Belém da Judeia, pois é o que foi escrito pelo profeta.” (MT 2,5a)
Animador: Vamos à Belém, levamos nossos presentes.
Todos: – ‘‘Bendito seja o Senhor, que toda a terra se encha com sua glória.”
(Sl 72,18-19)

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto de Lucas 2, 1-20.

Palavra que gera a vida
Animador: Festejar o Natal é podermos viver com plenitude a misericórdia
de Deus. Ao olhar para o presépio, é impossível não questionar: como a
juventude pode retribuir esse grande ato de amor de Deus?

Leitor 1: Mesmo em nossa limitação humana, nós podemos retribuir a
misericórdia de Deus amando-nos mutuamente, acolhendo o próximo,
sendo justos e misericordiosos como Deus é misericordioso.
Leitor 2: A ação misericordiosa de Deus se transforma também em
misericórdia no nosso dia a dia, com as pessoas com as quais nós
convivemos; com os excluídos e com os que vivem à margem da sociedade.
Leitor 3: Fazer da nossa juventude o espelho da misericórdia de Deus
exige conversão, mudança de direção e mentalidade. Somos chamados,
pelo menino Jesus que contemplamos no presépio, a amar sem impor
condições, sem restrições, na total radicalidade como Cristo o fez por nós!
Leitor 4: Para isso, é preciso que nós jovens transformemos o nosso
coração em autênticos presépios, onde Jesus nasça em cada um de nós e
nos conduza à conversão. Natal com festa é Natal com misericórdia; Natal
sem misericórdia é Natal sem Deus!

Exame de Consciência
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
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1) “Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus” (Lucas, 2, 20). Será
que nós compreendemos o motivo que os pastores louvavam e bendiziam a
Deus?
2) O Natal é um evento extraordinário para nós cristãos, será que nós jovens
estamos sendo capazes de compreender e viver com intensidade esse
acontecimento em nossas vidas?
3) Com a chegada do Natal, Deus convida cada jovem, cada filho e filha a
se tornar um ser misericordioso, dotado de sentimentos bons e de ações
positivas. Estou eu, pronto a dizer sim a este convite?

Gesto Concreto
Animador: “Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de
Deus; e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus” ( 1Jo 3, 7). Neste
mesmo amor que procede de Deus, como gesto concreto para o próximo
dia, vamos até a casa da família que iremos levar os alimentos que foram
partilhados. Se for possível, realize o último dia da Novena junto com essa
família, levando um pouco de alegria e do amor misericórdia de Deus.

Lembrem-se de avisar antecipadamente a família, para não serem pegos
desprevenidos.

Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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9º Dia
No Natal, Deus vem habitar junto a humanidade por meio do Menino Jesus que nasce.

Acolhida / Saudação / Canto
Animador: Iniciemos nosso 9º dia da novena com a primeira parte da
Oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Nasceu um menino!
Animador: Celebramos com alegria!Um menino nasceu em Belém!
Todos: “Glória a Deus no mais alto do céu, e paz na terra aos homens que ele
ama!” (Lc 2,14).
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Animador: O universo está em festa! Chegou o salvador!
Todos: “Que o céu se alegre! Que a terra exulte! Estronde o mar, e o que ele
contém! Que o campo exulte, e o que nele existe!As árvores da selva gritem
de alegria!’’ (Sl 96,11-12).
Animador: Deus é misericordioso! Ele fez-se um de nós!Foi o pai quem o
enviou.
Todos: “Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer.
Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações” (Is 42,1).

A Palavra de Deus nos Ensina
Animador: Preparemos-nos para acolher a Palavra de Deus, fonte da
sabedoria de Deus, que ilumina o nosso caminhar:
• Canto (à escolha) de acolhida da Palavra
• O Leitor 1 proclama o texto: Mateus 1, 18-25

Palavra que gera a vida
Animador: Natal de Jesus, nascimento do menino luz que nos enche de

confiança, nos possibilita a segurança de que Deus nos quer com Ele,
fazendo toda a juventude superar o pessimismo e as incertezas.
Leitor 1: E a razão de nossa esperança está em Deus, que caminha conosco,
lado a lado, e confia plenamente em nossa juventude a capacidade de
anunciar a boa notícia do Evangelho com vitalidade e alegria.
Leitor 2: Deus vem habitar a humanidade por meio do Menino que nasce,
escolhe a terra como sua morada para caminhar conosco e nos mostrar o
verdadeiro caminho da felicidade.
Leitor 3: Deus por meio do Menino Jesus quis habitar em nossa história
como ela é, com todos os nossos dramas e limites. Sua ação de vir ao nosso
encontro pela Encarnação do Verbo nos mostra sua face misericordiosa,
repleta de amor por nós jovens e por todas as criaturas.
Leitor 4: Celebremos intensamente o Natal como a máxima misericórdia de
Deus por nós! Que a luz do Menino Jesus brilhe intensamente no coração
de cada jovem, convertendo nosso coração para a verdadeira felicidade,
que é estar realizando a vontade de Deus onde quer que estejamos. Feliz
Natal!!!!
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Exame de Consciência
Ler pausadamente, para que, a cada pergunta, haja um tempo para reflexão
pessoal.
1) Diante dos prazeres terrenos, ilusões e incertezas que são oferecidas a
juventude e muitas vezes aceitas, Deus cheio de misericórdia nos oferece um
resgate que se faz no Natal. Estou eu pronto para ser resgatado por Jesus?
2) Com o nascimento de Jesus, a misericórdia de Deus mais uma vez se
estende a toda humanidade, inclusive aos jovens. Deus vem, mais uma vez,
por meio do Natal, dar-nos a oportunidade de escolher a única e verdadeira
felicidade que só podemos encontrar seguindo seus caminhos. Como
caminha nossa juventude hoje? O que devo fazer para cada vez mais estar
próximo dos caminhos de Jesus?
3)O que desejo como jovem receber de Jesus neste Natal? O que tenho a
oferecer a Jesus neste Natal? O que queremos que Jesus modifique na nossa
juventude neste Natal com sua misericórdia?

Conclusão
Animador: Vamos concluir nosso encontro de hoje com a segunda parte
da oração para o Ano Santo da Misericórdia.

Anotações:
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anexos
Músicas
Oração da Família
Padre Zezinho
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

34

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, no 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!
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
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.
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!
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Abençoa Senhor, a minha também!

Estou Pensando Em Deus
Padre Zezinho

Refrão: Estou pensando em Deus
Estou pensando no amor
Os homens fogem do amor
E depois que se esvaziam
No vazio se angustiam
E duvidam de você
Você chega perto deles
Mesmo assim ninguém tem fé
Eu me angustio quando vejo
Refrão:
Que depois de dois mil anos
Entre tantos desenganos
Poucos vivem sua fé
Muitos falam de esperança
Mas esquecem de você

Refrão:
Tudo podia ser melhor
Se meu povo procurasse
Nos caminhos onde andasse
Pensar mais no seu Senhor
Mas você fica esquecido
E por isso falta o amor
Refrão:
Tudo seria bem melhor
Se o Natal não fosse um dia
E se as mães fossem Maria
E se os pais fossem José
E se os filhos parecessem
Com Jesus de Nazaré
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Agora é Tempo de Ser Igreja
Agora é tempo de ser Igreja,/ Caminhar juntos, participar. (2x)
1. Somos povo escolhido/ E na fronte assinalados/ Com o nome do
Senhor/ Que
caminha ao nosso lado.
2.Somos povo em missão./ Ja é tempo de partir./ È o Senhor que nos
envia, / em seu
nome a servir.

Maria de Nazaré
Padre Zezinho
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Maria de Nazaré, Maria me cativou
Fez mais forte a minha fé
E por filho me adotou
As vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber, me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar
Pra Vigem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu
Ave Maria , Mãe de Jesus!
Ave Maria , Mãe de Jesus!
Ave Maria , Mãe de Jesus!

Maria que eu quero bem, Maria do
puro amor
Igual a você, ninguém
Mãe pura do meu Senhor
Em cada mulher que a terra criou
Um traço de Deus Maria deixou
Um sonho de Mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz
Maria que fez o Cristo falar
Maria que fez Jesus caminhar
Maria que só viveu pra seu Deus
Maria do povo meu

Pelas Estradas da Vida
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão,
não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.

Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar
luta por um mundo novo de unidade e paz.
Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros
te seguirão.

Noite Feliz
Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Senhor, Deus do amor
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na Lapa Jesus nosso bem
Dorme em paz, oh, Jesus
Dorme em paz, oh, Jesus
Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Jesus, Deus da luz
Quão afável é Teu coração

Que quiseste nascer nosso irmão
E a nós todos salvar
E a nós todos salvar
Noite feliz! Noite feliz!
Eis que no ar vem cantar
Aos pastores os Anjos do Céu
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus Salvador
De Jesus Salvador
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Então é Natal
Então é Natal...    e o que o que você fez?
O ano termina e nasce outra vez
Então é Natal... a festa cristã
Do velho e do novo  / Do amor como um todo
                           
Então, bom Natal e um Ano Novo também
Que seja feliz quem... souber o que é o bem
E então é Natal... pro enfermo e pro são
Pro rico e pro pobre num só coração
Então, bom Natal pro branco e pro negro
Amarelo e vermelho...   pra paz afinal
Então, bom Natal e um Ano Novo também
Que seja feliz quem... souber o que é o bem
Então é Natal...    e o que a gente fez?
O ano termina  e começa outra vez

E então é Natal, a festa cristã
Do velho e do novo, do amor como um todo
Então, bom Natal, e um Ano Novo Também
Que seja feliz quem. .. souber o que é o bem
Aleluia a quem ama /  Aleluia!
Então é natal E o que você fez?
O ano termina  /   E nasce ou tra vez
Aleluia a quem ama /  Aleluia!
Aleluia a quem ama /  Aleluia!

Anotações:
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em branco

