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 Temas para cada dia da Novena 2021

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio a 
todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.

2. INTENÇÕES DO DIA:  Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito 
Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos os perigos. 
Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se unem a nós nesta 
novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar nossas famílias. 
Amém!

           Oremos pelos avós e idosos. 
Senhor Jesus, que nossas famílias, pela escuta atenta da Palavra de Deus 

sejam luz, vida e ternura, principalmente no amor aos avós e aos idosos que lhes 
são confiados.  Amém.

3. ORAÇÃO 

1º Dia. A alegria do amor: A Família à Luz da Palavra.

1. CANTO: 

Preparando o ambiente: (Se possível)  
               Altar familiar: Uma mesa com a imagem da Sagrada Família, uma 
vela acesa ou círio da família aceso, fotografia da família e um papel com os 
nomes das pessoas por quem estará rezando durante o dia do novenário.
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6. MEDITAÇÃO

1. O que eu tenho feito para escutar a Palavra de Deus em minha casa?

8. BÊNÇÃO  (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

5 - PALAVRA DO PAPA 

“Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia-a-dia 
feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência 
incompreensível de Herodes, experiência que ainda hoje se repete tragicamente 
em muitas famílias de refugiados descartados e inermes. Como os Magos, as 
famílias são convidadas a contemplar o Menino com sua Mãe, a prostrar-se e 
adorá-Lo (cf. Mt 2, 11). Como Maria, são exortadas a viver, com coragem e 
serenidade, os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar e 
meditar no coração as maravilhas de Deus (cf. Lc 2, 19.51). No tesouro do coração 
de Maria, estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas 
famílias, que Ela guarda solicitamente. Por isso pode ajudar-nos a interpretá-los 
de modo a reconhecera mensagem de Deus na história familiar”.  (EXORTAÇÃO 
APOSTÓLICA PÓS-SINODAL  Amoris Lae��a. n. 30).

2.  Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar.

3. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua 

mesa serão como brotos de oliveira.

4.  Assim será abençoado aquele que teme o Senhor.

5. De Sião te abençoe o Senhor para que em todos os dias de tua vida gozes da  

prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos. 

Reine a paz em Israel!

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

 4 - PALAVRA DE DEUS

Salmos 128/127

1 . Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos.

2. Como a escuta da Palavra de Deus me ajuda a viver a alegria do amor com a 
minha família?
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Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.
            Oremos pelos familiares falecidos e famílias enlutadas. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos 
faz.

2º Dia. A alegria do amor: A realidade e os desafios das Famílias

1 CANTO: . 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio 
a todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu 
Espírito Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos 
os perigos. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se 
unem a nós nesta novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar 
nossas famílias. Amém!

4. PALAVRA DE DEUS. 

(Js 24,15-16)

Deus da Vida, recordamos com muita saudade os nossos familiares falecidos 
(pronunciar baixinho o nome deles). Acolhei cada um desses filhos e filhas e 
concedei-lhes a paz eterna! E a nós dai a graça de trabalhar por um mundo 
onde se respire solidariedade, acolhimento, par�lha, compreensão e 
resiliência. Que a saudade seja o es�mulo à fraternidade! E que a fé seja o 
sustento de nossa esperança! Amém.

3. ORAÇÃO  

Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis 

servir: se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio ou aos 

deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, 

nós serviremos ao Senhor”. O povo respondeu: “Longe de nós abandonarmos o 

Senhor para servir a deuses alheios.
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9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

3º Dia. A alegria do amor: A vocação da Família

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  

Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio a 

todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  

Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.

5. PALAVRA DO PAPA.

Dou graças a Deus porque muitas famílias, que estão bem longe de se 

considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e con�nuam 

para diante embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Par�ndo das 

reflexões sinodais, não se chega a um estereó�po da família ideal, mas um 

interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de 

alegrias, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam, são desafios. Não 

caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em 

vez de suscitar uma cria�vidade missionária. (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-

SINODAL Amoris Lae��a. n. 57).

6. MEDITAÇÃO

1.   Como lido com os problemas que surgem dentro de casa?
2. O que posso fazer para que minha família e eu possamos servir mais ao 

Senhor?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15
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2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.

          Oremos pelos filhos e afilhados
Senhor Deus, dá-nos amor intenso e verdadeiro para amar de verdade nossos 

filhos e afilhados. Agradecemos-te porque te revelas em cada um dos teus filhos 
e porque colocas amor em nossos corações. Amém

3. ORAÇÃO 

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito 
Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos os 
perigos. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se unem a 
nós nesta novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar nossas 
famílias. Amém!

4. PALAVRA DE DEUS: 
(Ef 6,1-4) 

Filhos, obedecei a vossos pais, no Senhor, pois isto é de jus�ça. “Honra teu pai 
e tua mãe” – este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma 
promessa – “a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra”. E vós, pais, 
não provoqueis revolta nos vossos filhos; antes, educai-os com uma pedagogia 
inspirada no Senhor.

5. PALAVRA DO PAPA:
O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para 

viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, 
a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto dum discernimento 
vocacional. (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL Amoris Lae��a. n. 72).

6. MEDITAÇÃO

1. Como tenho honrado meu pai e minha mãe? 
2. O que posso fazer para ajudar a minha família a viver sua vocação na alegria do 

amor?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO  (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16
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4º Dia. A alegria do amor: O amor no Matrimônio

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  

Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio a 

todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  

Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.

            Oremos pelos �os e sobrinhos
Querido Pai do Céu, hoje lembramos com amor dos nossos �os e sobrinhos 

(dizer os nomes). For�ficai nossa família para que ela, na certeza de tua presença, 
possa par�lhar a vida, dialogar na harmonia, rezar na união e estender as mãos 
aos mais necessitados. Amém. 

3. ORAÇÃO 

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito 
Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos os perigos. 
Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se unem a nós nesta 
novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar nossas famílias. 
Amém!

4- PALAVRA DE DEUS:
 (1 Cor 13, 4-7)

O amor é paciente, é benfazejo; não é invejoso, não é presunçoso nem se incha 
de orgulho; não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, 
não leva em conta o mal sofrido; não se alegra com a injus�ça, mas fica alegre 
com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo.

5- PALAVRA DO PAPA:

Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar 
agressões �sicas, ou permi�r que nos tratem como objetos. Se não cul�varmos a 
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paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por 
nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, an�ssociais incapazes de 
dominar os impulsos, e a família tornar-se-á um campo de batalha. O amor 
possui sempre um sen�do de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro 
como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que 
eu desejaria. (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL Amoris Lae��a. n. 92).

6. MEDITAÇÃO

1.  O que posso fazer para que em minha família haja sempre a alegria do amor?
2. Em que posso colaborar para que minha Paróquia con�nue sempre em 

missão?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver  pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

5º Dia. A alegria do amor: O amor que se torna fecundo

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio 
a todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos 
faz.

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.

            Oremos pelos casais
Pai de amor e paciência, ajudai aos casais a viverem o amor e a fidelidade por 

toda vida. Que encontrem um no outro um apoio e uma luz que alegra a vida. 
Amém
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3. ORAÇÃO 

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu 
Espírito Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos 
os perigos. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se 
unem a nós nesta novena. Venham teus anjos portadores de paz para 
abençoar nossas famílias. Amém!

4. PALAVRA DE DEUS: 
(1 Jo 4, 7-8). 

Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo 
aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou 
a conhecer a Deus, pois Deus é amor.

5. PALAVRA DO PAPA. 
Todos somos filhos. E isto recorda-nos sempre que a vida não no-la demos 

sozinhos, mas recebemo-la. O grande dom da vida é o primeiro presente que 
recebemos»  (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL Amoris Lae��a. n. 188).

 6. MEDITAÇÃO

1. O que falta em minha família para vivermos a alegria do amor entre nós? O que 
posso fazer para ajudar minha família?

2. Como demonstrar mais gra�dão por ser parte de uma família que é dom de Deus?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

6º Dia. A alegria do amor: Anunciar hoje o Evangelho da Família.

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 
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                   Oremos pela Paróquia e parentes distantes.
Deus de bondade, que possamos conviver bem com os nossos vizinhos e dar 

atenção aos parentes distantes. Rezemos pelo Papa Francisco, por nosso 
Arcebispo Gil Antônio e nosso(s) padre(s) (dizer o nome), pelo(s) diácono(s) 
(dizer o nome) e por nossa Paróquia (dizer o nome). Que nossa resposta a � venha 
naturalmente ao vivermos a alegria do amor em família. Amém

3. ORAÇÃO  

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito 
Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos os perigos. 
Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se unem a nós nesta 
novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar nossas famílias. 
Amém!

4. PALAVRA DE DEUS: 
(1 Tm 5,8)

Quem não cuida dos seus e, principalmente, dos de sua casa renegou a fé e é 
pior que um infiel.

5. PALAVRA DO PAPA:
Com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos 

outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do 
Evangelho e do es�lo de vida que nos propõe. Assim os esposos cristãos pintam o 
cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, 
defesa das pessoas frágeis, fé luminosa, esperança a�va. A sua fecundidade 
alarga-se, traduzindo-se em mil e uma maneiras de tornar o amor de Deus 
presente na sociedade. (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL Amoris 
Lae��a. n. 184).

6. MEDITAÇÃO

1. A Paróquia é uma família de famílias. Assumo minha responsabilidade na 
manutenção das obras paroquiais?

2. Qual a�tude devo tomar hoje para mostrar a beleza do Evangelho da Família cristã?

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio a 
todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.
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7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

7º Dia. A alegria do amor: amor de mãe e de pai.

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio a 
todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.

            Oremos pelos pais e padrinhos.
Deus amor, recebi muitas vezes tua bênção pela boca de meus pais e 

padrinhos, hoje eu te peço, abençoe meus pais (dizer os nomes) e meus 
padrinhos (dizer os nomes).  Dai-lhes a devida recompensa pelo amor dedicado 
a mim e à minha família. Quero ser um filho agradecido. Que nossos pais e 
padrinhos recebam sempre a tua bênção e proteção. Amém.

3. ORAÇÃO 

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito 
Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos os 
perigos. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se unem a 
nós nesta novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar nossas 
famílias. Amém!

4. PALAVRA DE DEUS: 
(Lc 2, 48-52). 
Quando o viram, seus pais ficaram comovidos, e sua mãe lhe disse: “Filho, por 

que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos, angus�ados, à tua 
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procura!”  Ele respondeu: “Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo 
estar naquilo que é de meu Pai?” Eles, porém, não compreenderam a palavra que 
ele lhes falou. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era obediente a 
eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração.  E Jesus ia crescendo em 
sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens.

5. PALAVRA DO PAPA:
Toda a criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos 

necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Ambos, homem 
e mulher, pai e mãe, são «cooperadores do amor de Deus criador e como que os 
seus intérpretes». Mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do 
Senhor. (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL Amoris Lae��a. n. 172).

6. MEDITAÇÃO

1. Você que é pai, você que é mãe, você padrinho e madrinha, têm sido um bom 
exemplo de fé, esperança e caridade para seu filho e/ou afilhado?

2. Como sua Paróquia pode ajudar os pais e padrinhos a serem cooperadores do 
amor de Deus no mundo?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

8º Dia. A alegria do amor: Cuidar com amor uns dos outros. 

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio a 
todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos faz.



12

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.
             Oremos pelos irmãos e primos.
Graça te damos, Senhor, pelos irmãos e primos que nos destes (dizer os 

nomes). Que saibamos ser um para o outro apoio em todas as horas. Amém.

3. ORAÇÃO

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito 
Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos os 
perigos. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se unem a 
nós nesta novena. Venham teus anjos portadores de paz para abençoar nossas 
famílias. Amém!

4. PALAVRA DE DEUS:
(Rm 12, 9-13)

O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno 
vos uma uns aos outros, com terna afeição, rivalizando-vos em atenções 
recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao 
Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. 
Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades, prossegui firmes na 
prá�ca da hospitalidade.

5. PALAVRA DO PAPA.
Somos chamados a viver de misericórdia, porque, primeiro, foi usada 

misericórdia para conosco. Toda a sua acão pastoral deveria estar envolvida pela 
ternura com que se dirige aos crentes; no anúncio e testemunho que oferece ao 
mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia». (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA  
PÓS-SINODAL Amoris Lae��a. n. 310).

6. MEDITAÇÃO

1. Como lidamos com as necessidades emocionais e materiais dos nossos familiares?
2. Ser misericordioso é par�lhar a vida, socorrer aos necessitados, amar sem esperar 

nada em troca. Como estou vivendo a misericórdia em minha casa, família e 
Paróquia?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15
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9º Dia.  A alegria do amor: Família que reza unida permanece unida.

1 CANTO: . 

Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. 
Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. 

1. Deus se tornou nossa grande esperança./ E como criança no mundo nasceu.  
Por isto vamos abrir nossa porta,/ A Cristo o que importa é conosco viver. 

2. Ele assumiu nossa vida terrena./ Ao céu nos acena com gesto de amor./  Veio 
a todos salvar igualmente./ Queria somente ser nosso Pastor. 

3. Deus infinito aos homens se iguala./ E a todos só fala palavras de paz./  
Quer ser o nosso irmão mais fraterno./ Do seu Reino eterno herdeiros nos 
faz.

2. INTENÇÕES DO DIA: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do Espírito Santo. Amém.
             Oremos pela união das Famílias.
Jesus, Bom Pastor, que possamos te honrar em nossos lares, vivendo em paz, 

amor e servindo com alegria uns aos outros. Amém!

3. ORAÇÃO

Deus, Pai de Misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos o teu 
Espírito Santo. Visita-nos e guarda-nos na tua luz. Guarda nossa casa de todos 
os perigos. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que se 
unem a nós nesta novena. Venham teus anjos portadores de paz para 
abençoar nossas famílias. Amém!

4. PALAVRA DE DEUS: 
Mt 18,19-20

Eu vos digo mais isto: se dois de vós es�verem de acordo, na terra, sobre 
qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. 
Pois onde dois ou três es�verem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio 
deles.

5. PALAVRA DO PAPA:
A oração em família é um meio privilegiado para exprimir e reforçar esta fé 

pascal. Podem-se encontrar alguns minutos cada dia para estar unidos na 
presença do Senhor vivo, dizer-Lhe as coisas que os preocupam, rezar pelas 
necessidades familiares, orar por alguém que está a atravessar um momento 
di�cil, pedir-Lhe ajuda para amar, dar-Lhe graças pela vida e as coisas boas, 
suplicar à Virgem que os proteja com o seu manto de Mãe. Com palavras 
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simples, este momento de oração pode fazer muito bem à família. As várias 
expressões da piedade popular são um tesouro de espiritualidade para muitas 
famílias. O caminho comunitário de oração a�nge o seu ponto culminante ao 
par�ciparem juntos na Eucaris�a, sobretudo no contexto do descanso 
dominical. Jesus bate à porta da família, para par�lhar com ela a Ceia 
Eucarís�ca (cf. Ap 3, 20). O alimento da Eucaris�a é força e es�mulo para viver 
cada dia a aliança matrimonial como «igreja domés�ca». (EXORTAÇÃO 
APOSTÓLICA PÓS-SINODAL Amoris Lae��a. n. 318).

6. MEDITAÇÃO

1.  Em quais momentos minha família reza junto?
2.  Tenho  par�cipado com minha família da Missa dominical? Por quê?

7. Oração à Sagrada Família  (para todos os dias)  -   ver pág. 15

8. BÊNÇÃO (para todos os dias)    -   ver pág. 15

9. Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.     

    Koinonia.   -  ver pág. 16
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 Oração à Sagrada Família  (para todos os dias) 

Jesus, Maria e José,
em Vós contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor,
confiantes, a Vós nos consagramos.
Sagrada Família de Nazaré,
tornai também as nossas famílias
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autên�cas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domés�cas.
Sagrada Família de Nazaré,
que nunca mais haja nas famílias
episódios de violência, de fechamento e divisão;
e quem �ver sido ferido ou escandalizado
seja rapidamente consolado e curado.
Sagrada Família de Nazaré,
fazei que todos nos tornemos conscientes
do carácter sagrado e inviolável da família,
da sua beleza no projeto de Deus.
Jesus, Maria e José,
ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.

Pai-nosso; Ave Maria; Glória ao Pai
Jesus, Maria e José.
                 Minha família vossa é!

ORAÇÃO E BÊNÇÃO (para todos os dias)

DEUS NOSSO PAI, acolhei nossos pedidos e louvores. Dai-nos um coração 
repleto dos valores do Reino dos Céus e  a firme decisão para pra�car vossa 
vontade.  Com entusiasmo queremos caminhar juntos sendo uma Igreja 
sempre em missão. Abençoai nossas famílias e fazei de nós fiéis seguidores de 
vosso amado Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do 
Espírito Santo. 

 R: Amém .

 D: O Senhor esteja convosco.

 R: Ele está no meio de nós. 

 D: O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se 
compadeça de vós.  Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.

      R: Amém. 
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D: Por  Intercessão de Maria,  a mãe de Jesus e nossa mãe, do Glorioso São 
José e do nosso querido padroeiro Santo Antônio, abenço ̃e-vos Deus todo-
poderoso,

Pai e Filho ✠ e Espírito Santo.

R: Amém. 

D:  Que a alegria do Cristo, que vem para nos salvar, seja nossa força na 
caminhada sinodal rumo ao centenário diocesano.  Vamos anunciar o 
Evangelho pelas ruas e sobre os telhados. Permaneçam na alegria do amor e 
o que o Senhor seja vossa companhia.  

R: Graças a Deus. 

Hino do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.

Koinonia.

1- Pra vencer os desafios que o tempo nos trouxer,

É preciso dar as mãos, caminhar juntos como irmãos.
Pois amor-fraternidade é projeto de Jesus.
E formar comunidades, ser no mundo sal e luz.

Ide pelo mundo! O Evangelho proclamai
Pelas ruas e sobre os telhados
Sede nesse mundo Boa Nova do Senhor:
Testemunhas da Esperança,
Sacramento do Amor.

2- Uma Igreja missionária, através da comunhão, 
Anuncia a esperança de que tempos bons virão.
Caminhemos sempre unidos, de mãos dadas, somos luz.
Que no mundo resplandeça a beleza de Jesus!

3- Onde há amor e há caridade Deus ali também está.
O Deus Trino, em unidade, nos ensina como amar.
E primeiro olhar os pobres, os que Cristo escolheu.
Pois o Reino é dos pequenos e os pequenos são de Deus.


