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Queridos Irmãos e Irmãs, Paz e Bem!
Nossa Regra, em seu Artigo 9, diz:
“A Virgem Maria, humilde serva do Senhor, disponível à sua Palavra e a todos os seus apelos, foi
cercada por Francisco de indizível amor e foi por ele designada Protetora e Advogada da sua família.
Que os franciscanos seculares testemunhem a Ela seu ardente amor pela imitação de sua incondicionada
disponibilidade e pela prática de uma oração confiante e consciente.”
Esta Novena de Natal queremos celebrar com nossos amados irmãos e irmãs do SEI, de uma maneira
mais próxima de nossa Mãe, acolhendo seus conselhos, ensinamentos, aprendendo nesta convivência, sua
espiritualidade e estilo de vida.
A Equipe de Formação Nacional escolheu, então, ficar aos pés de Nossa Senhora, haurindo sua
ternura e sabedoria, coragem e obediência à vontade do Senhor.
Ela, que é a Poesia de Deus Pai, embeleza o dia a dia das criaturas todas, organiza o coração das
famílias, nos acolhe em nossas fragilidades e nos anima a prosseguir no caminho da santidade.
Feliz natal!
Equipe Nacional de Formação

ORIENTAÇÕES
Para melhor escutar Maria, nossa mãe que trouxe em seu ventre Jesus e celebrarmos o Natal com
nossos irmãos e irmãs da Fraternidade, principalmente do Serviço aos Enfermos e Idosos – SEI, é preciso
criar um ambiente simples e fraterno onde possamos entoar com os anjos a alegria de termos entre nós o
Menino Deus e prepararmos especialmente nosso coração para acolhê-lo.
Em uma mesa, a Bíblia, o rosário, uma vela acesa e a imagem do Presépio ou de Nossa Senhora com
Menino Jesus, seja o destaque.
Para aquelas Fraternidades que estão já realizando reunião presencial ou realizando as visitas aos
irmãos do SEI, que tudo seja feito respeitando todos os cuidados, como uso de máscara e de preferência em
local com boa ventilação.
Como ainda em muitos casos, há a necessidade de celebrar de forma virtual, respeitando os cuidados
preventivos de saúde, devido à pandemia, que cada irmão e sua família sejam convidados a preparar o
ambiente da celebração com muito carinho.

No momento “CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA” os participantes podem colocar
suas intenções, pedidos, agradecimentos ao Menino Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, a quem o
Filho escuta com agrado.
Quanto aos cantos, eles podem ser substituídos por outros a serem escolhidos pelos organizadores
dos encontros e participantes. Há uma folha de cantos com algumas opções no final do material.
Fraternalmente,
Equipe Nacional de Formação

SEI
NOVENA DE NATAL 2021

1º DIA:
CANTO INICIAL: O Cântico da Virgem Maria
Refrão: O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é seu nome (bis)
1 – A minh’alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador; porque olhou para a
humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
2 – O Poderoso fez em mim maravilhas e Santo é o seu nome! Seu amor, de geração em geração, chega a
todos que o respeitam.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
É nosso grande desejo, juntos, ficar aos pés de nossa Mãe Maria para aprendermos com ela a escutar
o Menino Jesus que o Espírito Santo gerou em seu ventre castíssimo.
Por isso, iniciamos esta aventura, perguntando à nossa Mãezinha:
Senhora, Mãe querida, me responde:
Como foi, em teu ventre, ter Jesus?
Só tu e Ele, no segredo que se esconde
no silêncio do teu SIM envolto em luz?
Nos teus dias, feitos de louvor e gratidão,
Pois em ti fez maravilhas Deus, o Santo.
Sem tudo entender, vibrando o coração,
teu ser já todo entregue num humilde canto.
A boca não pode dizer do sentimento;
a palavra humana é pobre em expressar.
Só quem é mãe, como tu, experimenta
o suave diálogo do perfeito amar.
O Menino, em teu útero, então proclama
o amor de predileção de Deus, seu Pai.
E dizes: Sou pequena, Senhor, e assim me amas!
Então convidas os teus filhos: a Deus louvai!
Mãezinha, que segredos te contou Jesus?
Que te deu a força, a coragem e alegria?
Oh! Maria, a nós, teus filhos, reconduz
à intimidade com o Menino no dia-a-dia.
Perdão se insisto, Senhora, me responde:
Como foram os nove meses com Jesus?
Só tu e Ele, no segredo que se esconde,
no silêncio de teu SIM envolto em luz?

ACOLHIDA:
Bem-vindos irmãos e irmãs amados. Digamos juntos:
Rendemo-vos graças, Senhor, Pai Santo, Rei do Céu e da Terra, porque nos consolastes (Is 12,1).
ORAÇÃO INICIAL:
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Cântico da Virgem Maria (continuação)
Refrão: O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome (bis)
3 – Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os
humildes exaltou.
4 – De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu
amor,
5 – Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai
e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ESCUTEMOS A PALAVRA: (Lc 1,28-33.38)
28
Entrando onde ela estava, o Anjo lhe disse: “Alegra-te cheia de graça, o senhor está contigo!” 29Ao
ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. 30Mas o Anjo lhe falou:
“Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um
filho e lhe porás o nome de Jesus. 32Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe
dará o trono de Davi, seu pai. 33Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim”.
......................................................................................................................................
38
Disse, então, Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Anjo
partiu”.
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 Em silêncio, perguntemos a Maria o que não conseguimos compreender e escutemos o que ela
nos quer revelar.
 Façamos nossos pedidos ao Pai, por intercessão da Virgem Maria.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL
Com São Francisco de Assis, louvemos Maria, a Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Da cepa brotou a rama
Refrão: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador (bis)
1 – O Espírito de Deus sobre Ele pousará, de saber, de entendimento este Espírito será; de conselho e
fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor!
2 – Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar, que Ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer. Mas
os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito, Ele é quem defenderá!

2º DIA:
CANTO INICIAL: Então é Natal!
1 – Então é Natal, e 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 é Natal, e um ano novo também. Que seja feliz quem, souber o
que é o bem.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Continuemos juntos aos pés de nossa Mãe Maria e perguntemos-lhe:
Senhora Mãe querida, o que sentias
Enquanto esperavas teu Menino Luz?
Morada do Senhor, com certeza percebias
A sublime humildade de Jesus.
Deus que despe o manto da divindade
Para nos aproximarmos dele sem medo
Deus que desce do seio da Trindade
E do Amor nos ensina o segredo.
ACOLHIDA:
Bem-vindas, amadas irmãs, amados irmãos.

Estamos seguros do grande amor do Pai por nós. Consideremos nossas fragilidades, nossa vaidade e
orgulho e peçamos perdão a Jesus nosso Deus e Senhor de sublime humildade.
São Francisco, em sua Carta aos Fiéis, segunda recensão, escreve:
“Esta Palavra do Pai, tão digna, tão santa e tão gloriosa, o altíssimo Pai a enviou do céu por seu
arcanjo São Gabriel, ao seio da Santa Virgem Maria, de cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa
humanidade e fragilidade. E, sendo rico acima de toda medida, preferiu escolher com sua bem-aventurada
Mãe, a vida de pobreza.”
Digamos juntos:
Altíssimo, onipotente, bom Senhor,
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda a bênção.
...........................
...........................
Louvai e bendizei a meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade
ORAÇÃO INICIAL:
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Então é Natal! (continuação)
2 – 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.
ESCUTEMOS A PALAVRA: Lc 1,39-45
“Naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança
saltou em seu ventre; e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: ´Bendita és tu entre as
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Donde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha a mim?
Pois quando soou em meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre. Feliz é
aquela que teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da parte do Senhor`”.
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 A Virgem Maria continua a visitar cada um/a de nós, trazendo com ela a Trindade Santa. O que
queremos perguntar a ela?
 Em silêncio escutemos o que ela nos quer revelar.
 Rezar 1 Ave Maria

ORAÇÃO FINAL:
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Da cepa brotou a rama (continuação)
Refrão: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador (bis)
3 – A palavra de sua boca ferirá o violento e o sopro de seus lábios matará o avarento... A justiça é o cinto
que circunda a sua cintura, e o manto da lealdade é a sua vestidura.
4 – Neste dia, neste dia, o incrível, o verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro... A comer
do mesmo pasto: tigre, boi, burro e leão; por um menino guiado se confraternizarão.

3º DIA:
CANTO INICIAL: Da cepa brotou a rama (continuação)
Refrão: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador (bis)
4 – Neste dia, neste dia, o incrível, o verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro... A comer
do mesmo pasto: tigre, boi, burro e leão; por um menino guiado se confraternizarão.
5 – Um menino, uma criança com as feras a brincar e nenhum mal, nenhum dano mais na Terra se fará... Da
ciência do Senhor cheio o mundo estará, como o Sol inunda a Terra e as águas enchem o mar.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Queremos, Senhora, aos teus pés e sob teu olhar, buscar entender o Mistério do teu SIM.
Diz-nos, Senhora, Mãe querida:
O que te fez pronunciar o SIM ansiado
Por todas as criaturas; o SIM bendito
Que se derramou de tua alma agraciada?

Porque, Senhora santa, ó Virgem Maria,
Quando Deus acolheu teu humilde SIM,
Céus e Terra, em jubilosa alegria,
Iniciaram o canto de glória sem fim.
ACOLHIDA:
Bem-vindos irmãs e irmãos abençoados.
Deus Pai, convidou a Virgem Maria a tomar parte de seu Plano de Salvação. O Sim que ela
pronunciou permitiu a Ele, recriar a humanidade em sua beleza original.
Com Maria, estamos aprendendo que, todos os momentos de nossa vida devem ser um SIM sentido,
cheio de fé e manifestado em nossos desejos, atitudes e serviço amoroso a nossos irmãos e irmãs que de nós
necessitam.
DIGAMOS JUNTOS:
Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai-nos a nós míseros, por vossa causa, fazer o que
sabemos que quereis e sempre querer o que vos agrada.
ORAÇÃO INICIAL
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Canto de Meditação do Tempo de Natal (Cantor do Irmão Sol, pág.133)
Refrão: Nosso Deus tão humilde, tornou-se um de nós
1 – Os pastores, na noite em Belém, contemplaram Jesus que nasceu; São Francisco assim quer também,
reviver o Mistério de Deus.
ESCUTEMOS A PALAVRA: Lc 1,38
“Disse então Maria: ‘Eis aqui a seva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra’.”
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 Sabemos, Senhora, que teu desejo é que reconheçamos, antes de tudo, o imenso amor de Deus
por nós, revelado na obra da Encarnação de Jesus. Conta-nos o segredo do teu SIM.
 Lucas nos diz que tu, Mãezinha, conservavas e meditavas todos os acontecimentos, em teu
coração. Tua incrível memória de fé preparou teu coração humilde e, consciente e convicta,
disseste SIM.
 Escutemos em silêncio o segredo que Maria nos quer revelar.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:

Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Canto de Meditação do Tempo de Natal (Cantor do Irmão Sol, pág.133) – continuação
Refrão: Nosso Deus, tão humilde, tornou-se um de nós
2 – Tragam palhas, ternura e canção, à criança que sofre ao nascer, tão humilde, tão pobre Jesus, entre nós
quis morar e viver.
3 – Fez brotar um louvor ao seu Fez brotar um louvor ao seu Rei, que do céu trouxe paz, trouxe luz, e na
gruta do seu coração, acolheu manjedoura e cruz.

4º DIA:
CANTO INICIAL: Maria de Deus, Senhora da Paz.
Refrão: E vem, cantando entre nós/ Maria de Deus, Senhora da Paz/ E vem, orando por nós/ a Mãe de
Jesus. (bis)
- Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une. Faz-nos sempre mais irmãos.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Nossa Senhora. Quando Deus visita a alma de alguém, lá se instala a paz. O Senhor Deus te visitou,
ò Mãe, e te deu como Filho, o Príncipe da Paz! Conta-nos o segredo da tua paz.
Teu coração, Maria, é manjedoura da paz,
Iluminada por teu olhar puro e santo.
Em tua prece a discórdia se desfaz
E o mundo é protegido sob teu manto
Teu Menino, é o nosso Deus e Senhor
Teu Divino Esposo, o Espírito Santo

A Jesus-Menino Deus e Homem, o Louvor
A Glória, a Bênção a Alegria e nosso canto
ACOLHIDA:
Irmãs e irmãos, sejam bem-vindos. Digamos juntos:
Dá-nos ó Senhor, neste Natal, a tua paz e nos faz instrumentos de concórdia, perdão, justiça, alegria
e amor.
ORAÇÃO INICIAL:
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Maria de Deus, Senhora da Paz (continuação)
Refrão: E vem, cantando entre nós/ Maria de Deus, Senhora da Paz/ E vem, orando por nós/ a Mãe de
Jesus. (bis)
- Deus nos reúne aqui, em um só espírito, e um só coração. Toda família vem. Não falta ninguém
nesta comunhão.
ESCUTEMOS A PALAVRA: Do Cântico de Zacarias, Lc 1,78-79
“Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, o sol do alto nos visitará, para iluminar os que
estão sentados nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos para o caminho da paz.”
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 O que foi dito por Zacarias, sobre o sol e a paz, aconteceu extraordinariamente na Encarnação do
Verbo e seu nascimento. Foi, aos homens e mulheres, concedida a alegria e a paz.
 Precisamos aprender de teu coração, ó Senhora, o sentimento e o sentido da verdadeira paz para
experimentá-la também. Fala-nos, Senhora, da Paz do Senhor. Estamos aqui, aos teus pés.
 Nosso pai São Francisco, em sua Admoestação 15, escreve: “Bem-aventurados os pacíficos,
porque eles serão chamados filhos de Deus. São verdadeiramente pacíficos os que, no meio de
tudo quanto padecem neste mundo, se conservam em paz, interior e exteriormente, por amor de
Nosso Senhor Jesus Cristo”. Com ele pedimos confiantes a verdadeira paz.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL:
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Canto ao abraço da paz
Refrão: Paz e Bem! Paz e Bem, Paz e Bem, Paz e Bem! Com Francisco cantarei. Venha a paz e o amor
também, pois o Amor é a nova Lei.
1 – Na Família Franciscana haja paz, compreensão. Quem ofende, quem engana, tenha logo o seu perdão.
2 – Se a mãe nutre seu filho com desvelo e proteção, quanto mais devemos, todos, acolher o nosso irmão.
5º DIA:
CANTO INICIAL: Santa Maria dos Anjos
Refrão: Santa Maria dos Anjos, morada eterna de Deus. Virgem da simplicidade, em teu seio materno o
Amor renasceu.
1 – Em Nazaré o Senhor te chamou e aceitando disseste o SIM. Desde este grande momento, tornaste
morada de graças sem fim.
2 – Sob o teu manto rogamos, que leves por nós esta prece ao Senhor: Dá-nos a cada momento a graça de
sermos mensagem de Amor.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Estamos nos aproximando do Natal de Jesus e eis que desejamos continuar a te escutar, ó Mãe e
Mestra. O segredo guardado em tua alma, queremos conhecer e acolher.
Por isso, ouve nosso pedido:
Mãe querida, quantas coisas meditavas, recolhida,
Abismada com o Amor, a profunda Caridade,
A Compaixão e o Carinho do Senhor da Vida,
Que, em seu e teu Filho, adota nossa humanidade.
ACOLHIDA: Sejam bem-vindos irmãs e irmãos. Maravilhando-nos com a Virgem Maria, a Senhora dos
Anjos, proclamemos:

“Esta Palavra do Pai, tão digna, tão santa e tão gloriosa, o altíssimo Pai a enviou do céu, por seu
arcanjo São Gabriel, ao seio da Santa Virgem Maria, de cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa
humanidade e fragilidade.” (Carta aos Fiéis Segunda recensão, 4)
ORAÇÃO INICIAL
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Balada para Nossa Senhora Rainha da Ordem
1 – Eu escolhi a singeleza deste dia para cantar os teus louvores, ó Senhora. Minha canção é muito simples,
mas sincera, com muito amor eu venho oferecê-la agora. Quero pedir-te hoje e sempre, Mãe querida, que a
minha vida tenha sempre a proteção, do teu olhar, de tua bênção e de tuas santas mãos, pois és a Mãe de
Deus, Senhora minha.
ESCUTEMOS A PALAVRA: Jr 23,5-6
“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi; reinará como rei e
será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo;
este é o nome com que o chamarão: ‘Senhor nossa Justiça’”.
CONVERSANDO COM MARIA:
 Nosso coração transborda de alegria com o Mistério da Encarnação do Verbo de Deus em teu
ventre, que trouxe para nós a certeza de que o Pai nos ama e sempre nos oferece a libertação, a
justiça e salvação por meio de seu Filho.
 Tu ó Mãe querida, Senhora da Promessa e da Esperança, ajuda-nos a confiar e esperar. Estamos
aqui para te escutar e nos alegrar contigo.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.

O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Balada para Nossa Senhora Rainha da Ordem (continuação)
2- Na dura luta que sustento cada dia, uma esperança me conforta e extasia; é esperança que é certeza e é o
que importa, de ser valido da Senhora, ó Maria. Roga por mim, por meus irmãos, por todo o povo, que hoje
de novo vem pedir tua proteção. És Mãe de Deus, és Mãe dos homens e de toda a santa Igreja, Senhora
minha mãe, bendita sejas.
___________________________________________________________________________
6º DIA:
CANTO INICIAL: São Francisco, a Mensagem Divina
Refrão: São Francisco, a mensagem divina, no Evangelho na Igreja encontrou. E inflamado de amor nos
ensina: Deus Amor, por Amor nos salvou.
1 – A Palavra de Deus Criadora, o Universo do nada tirou. A Palavra de Deus, salvadora, se fez homem e ao
mundo falou.
2 – Somos todos de Deus semelhança, tem o homem poder criador. Com trabalho amoroso ele alcança
consagrar o Universo ao Senhor
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Assim te vemos, Senhora, mas ajuda-nos a compreender e guardar em nosso ser:
Os pintores, em seus quadros expressaram
O que lhes enchia alma e imaginação:
A ti, imersa na Palavra, pensaram,
Recolhida em íntima e amorosa oração
Em teu quarto, contemplando escutavas
A Palavra, estando sempre em prontidão.
E o Anjo, num gesto de respeito se inclinava
Em suave respiro de gratidão.
ACOLHIDA: Irmãs e irmãos amados, bem-vindos. Escutemos o que diz nosso pai Francisco:
“Sendo servo de todos, a todos devo servir as odoríferas palavras de meu Senhor. (2Ct aos Fiéis, 2).
E digamos juntos: Este é o dia que o Senhor fez; alegres exultemos por ele.” (Sl 117,24)
ORAÇÃO INICIAL
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.

CANTEMOS: São Francisco, a Mensagem Divina (continuação)
Refrão: São Francisco, a mensagem divina, no Evangelho na Igreja encontrou. E inflamado de amor nos
ensina: Deus Amor, por Amor nos salvou.
2 – Somos todos de Deus semelhança, tem o homem poder criador. Com trabalho amoroso ele alcança
consagrar o Universo ao Senhor
ESCUTEMOS A PALAVRA: Jo 1,1-9
“No princípio já existia a Palavra e a Palavra se dirigia a Deus e a Palavra era Deus. Esta, no
princípio se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo o que existe. Nela
havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve
um homem enviado por Deus, chamado João, que veio como testemunho da luz, de modo que todos cressem
por meio dele. Ele não era a luz, mas uma testemunha da luz.
A verdadeira luz que ilumina todo homem estava vindo ao mundo”.
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 Querida Mãe, na escola da Palavra, fundamentaste toda a tua formação. E o teu SIM, mergulhado
na Palavra do Senhor, deu cor e sentido a toda a tua existência.
 Conta-nos os segredos que Aquele que já existia no Princípio e, na plenitude dos tempos
encarnou em teu seio, foi aos poucos te revelando.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: São Francisco, a Mensagem Divina (continuação)
Refrão: São Francisco, a mensagem divina, no Evangelho na Igreja encontrou. E inflamado de amor nos
ensina: Deus Amor, por Amor nos salvou.

2 – Somos todos de Deus semelhança, tem o homem poder criador. Com trabalho amoroso ele alcança
consagrar o Universo ao Senhor

7º DIA:
CANTO INICIAL: Obrigado, Senhor, porque me criaste.
Refrão: Obrigado, Senhor porque me criaste, me fizeste viver, meditar, contemplar os teus feitos de amor.
1 – Quero alegre viver, contemplar esses dons que criaste pra mim. Desejar Paz e Bem ao irmão que
também te revela ao sorrir.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
És, ò Virgem Maria, a Senhora da promessa, da espera envolta em esperança. Dize-nos o que o
Menino Deus sussurrou à tua alma no tempo em que podias ficar só tu e Ele.
Anseio dos profetas, Senhora, Mãe querida,
Em ti Deus quis recriar a humanidade
Nossa alma para ti se volta agradecida
E quer aprender a tua humildade.
Com certeza, também o Menino agradecia
O afago de tua alma formosa e terna
E o calor que tuas mãos lhe transmitiam
No acolhimento e no sim materno
Neste Natal queremos te escutar, ó Maria,
Com os ouvidos do nosso coração.
Tua conversa com Jesus é sinfonia,
É gratuidade, é festa, é inspiração.
ACOLHIDA: Bem-vindos, todos. Neste sétimo dia de novena em preparação para celebrarmos o Natal de
Jesus, lembrando que São Francisco de Assis tinha um amor indizível pela Virgem Maria, digamos com ele:
“Ó advogada dos pobres, cumpre conosco o teu ofício protetor por todo o tempo que foi
predeterminado pelo Pai”!
ORAÇÃO INICIAL:
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.

CANTEMOS: Obrigado, Senhor, porque me criaste (continuação)
Refrão: Obrigado, Senhor, porque me criaste, me fizeste viver, meditar, contemplar os teus feitos de
amor.
2 – Como um ninho serei pra acolher quem de Ti caminhar para mim. No calor deste amor te revelas,
Senhor, com ternura sem fim.
ESCUTEMOS A PALAVRA: Mt 1,20b – 23
“─ José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu
é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus
pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta:
Vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho que será chamado Emanuel (que significa Deus conosco).”
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 Senhora agraciada, em cujo seio a Palavra Criadora do Pai esculpiu a humanidade do Filho para
recriar sua obra, fala-nos de teus anseios de justiça para teu povo, esperança e confiança no poder
misericordioso do Pai e da alegria de uma mulher que carrega consigo o filho amado.
 Escutemos em silêncio nossa Mãe.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Obrigado, Senhor, porque me criaste (continuação)
Refrão: Obrigado, Senhor, porque me criaste, me fizeste viver, meditar, contemplar os teus feitos de
amor.
3 – Eis aqui meu Senhor, na beleza da flor, minha humilde oração. Instrumento serei, se na vida eu quiser te
servir no irmão.

8º DIA
CANTO INICIAL: Como o sol nasce da aurora
Refrão: Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá, Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo, vem!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás! Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo,
vem!
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Quantas vezes, ó Maria, Virgem de Nazaré, ouvistes repetir pelo teu povo, as profecias que davam
corpo à esperança da vinda de um Messias Salvador; e nas conversas entre as jovens que iam buscar água na
fonte, os olhos brilhavam e o coração pulsava mais forte quando pensavam e sonhavam ser a escolhida para
ser sua mãe.
Havia no coração das jovens o desejo e a esperança
De ser a mãe do rei guerreiro, do rei libertador.
Mas em tua alma, com simplicidade e confiança
Se desenhava um Messias diferente, só Amor.
ACOLHIDA: Irmãs e irmãos, cheguemos bem perto do Presépio e, como Francisco fez, procuremos ver e
sentir na imagem do Menino Deus, a humildade e a pobreza que acompanhou sempre a Ele e sua Mãe
santíssima.
Digamos juntos: “Vinde, exultemos de alegria no Senhor; aclamemos o rochedo que nos salva. Ao
seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos!” (Sl 94,1-2)
ORAÇÃO INICIAL:
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Como o sol nasce da aurora (continuação)
Refrão: Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá, Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo, vem!
2. Vem teu rebanho salvar, Mostra o amor que lhe tens! Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo,
vem!
ESCUTEMOS A PALAVRA: Is 9,1-2.5

“1O povo que andava na escuridão, viu uma grande luz; para os que habitam nas sombras da morte,
uma luz resplandeceu. 2Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade, todos se regozijam em tua
presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. 5Porque
nasceu para nós um Menino, foi-nos dado um filho; ele traz aos ombros a marca da realeza; o nome que lhe
foi dado é: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz.”
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 Oh! Senhora! O Espírito Santo falava pelos profetas e preparava tua alma, teu coração. Quantas
vezes tua oração se prolongava, na intimidade com o Senhor.
 Ensina-nos a meditar, contemplar, entender o que Deus nos quer propor.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Como o sol nasce da aurora (continuação)
Refrão: Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá, Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo, vem!
3. Salva e protege esta vinha, Foi tua mão que a plantou! Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo,
vem!

9º DIA
CANTO INICIAL: Cristãos vinde todos
Refrão: Oh! Vinde adoremos! Oh! Vinde adoremos! Oh! Vinde adoremos o Salvador!
1 – Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, oh, vinde, oh, vinde até Belém. Vede nascido vosso rei eterno.

2 – Humildes pastores deixam seu rebanho e, alegres, acorrem ao rei do céu. Nós, igualmente, cheios de
alegria.
3 – O Deus invisível, de eternal grandeza, sob véus de humildade podemos ver. Deus pequenino, Deus
envolto em faixas.
MOTIVAÇÃO À NOVENA:
Mãe, queremos permanecer em silêncio, como Frei Leão, que em silêncio atento, tomava nota do que
dizia São Francisco. Queremos guardar em nossas almas, o sentido verdadeiro do Natal, que aos poucos
foste nos revelando no decorrer desta novena. Queremos celebrar o Natal do Menino Jesus, contigo.
Mãe, a alegria que conosco partilhaste
É inconfundível, não é alegria qualquer.
Em nossa alma, Senhora, semeaste
O intraduzível sentimento da mulher
Não há festa maior que o nascimento
De um filho. Este tão esperado.
Pela natureza, criaturas, firmamento,
Pelos céus, terra e corações cantado.
ACOLHIDA:
Vinde todos, irmãs e irmãos e alegremo-nos com a Mãe de Deus e nossa.
A festa maior pra nosso Pai Seráfico seja por nós também sentida.
Digamos juntos:
Exultemos no Senhor! No Natal, nasce o Senhor dos Senhores, e com Ele a certeza de que somos
salvos.
ORAÇÃO INICIAL
Senhor, Pai Santo, concede-nos a graça de, na companhia da Virgem Maria, eleita desde toda a
eternidade para ser Mãe de teu Filho, escutar e acolher o Mistério inefável da Encarnação de Jesus, nosso
Senhor, Mestre e Redentor. Restaura em nós, o' Pai, pela tua misericórdia, a confiança no teu Amor, que as
vozes do mundo fizeram pequena para que possamos, como Bartimeu, gritar teu nome e pedir que cures
nossa cegueira e num salto de fé, lançar fora todas as coisas que de ti nos afastam. Amém.
CANTEMOS: Jingle Bells
Hoje à noite é bela Juntos eu e ela
Vamos à capela Felizes a rezar.
Ao soar o sino, sino pequenino
Vem o Deus-Menino Nos abençoar.
Bate o sino pequenino sino de Belém
Já nasceu o Deus menino para o nosso bem!

É Natal, é Natal sininhos de luz!
Replicai, badalai que nasceu Jesus!
Paz na Terra pede o sino alegre a cantar!
Abençoe, Deus Menino, sempre o nosso lar!
ESCUTEMOS A PALAVRA: Lc 2,8-14
8
Havia na região uns pastores que vigiavam por turno o rebanho a céu aberto. 9Um anjo do Senhor se
lhes apresentou. A glória do Senhor os envolveu de esplendor e eles se aterrorizaram. 10O anjo lhes disse: ─
Não temais. Vede: Dou-vos uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. 11Hoje nasceu para vós
na cidade de Davi o Salvador, o Messias e Senhor. 12Isto lhes servirá de sinal: Encontrareis um menino
envolto em panos e deitado numa manjedoura. 13Nesse instante juntou-se ao anjo uma multidão do exército
celeste que louvavam a Deus dizendo:
─14Glória a Deus no alto e na terra paz aos homens que ele ama!
CONVERSANDO COM NOSSA MÃE MARIA:
 A ti, Mãe querida, agradecemos tudo o que nos revelaste e contigo louvamos Deus que se fez
pequeno para que pudéssemos ser capazes de contemplá-lo.
 Fica sempre conosco, porque somos frágeis e nossa fé ainda é pequena. Mas, em tua companhia,
seremos fortes e poderemos cumprir o que prometemos em nossa Profissão: Ir do Evangelho à
Vida e da vida ao Evangelho.
 Rezar 1 Ave Maria
ORAÇÃO FINAL:
Com São Francisco de Assis louvemos Maria, Mãe de Deus e nossa:
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do altíssimo
Pai celestial. Mãe de nosso santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: rogai por nós com
São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os santos junto a vosso santíssimo e dileto Filho,
nosso Senhor e Mestre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por
toda a eternidade. Amém. (Ofício da Paixão – Antífona, São Francisco de Assis)
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê sua paz. Amém.
O Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: Noite Feliz
1 – 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!

2 – Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Jesus, Deus da luz. Quão amável é teu coração. Que quiseste nascer nosso
irmão. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar!
3- Noite Feliz! Noite Feliz! Eis que no ar vêm cantar, aos pastores os Anjos do céu, anunciando a chegada
de Deus: De Jesus Salvador. De Jesus Salvador.

FOLHA DE CANTOS
Brilha, brilha lá no céu
Brilha, brilha, lá no céu,
A estrelinha que nasceu.
Logo outra surge ao lado
Fica o céu iluminado.
Brilha, brilha, lá no céu,
A estrelinha que nasceu.

Foi na noite de Natal
Foi na Noite de Natal
noite de santa alegria
caminhando vai José
caminhando vai Maria.
Ambos vão para Belém
mais de noite que de dia

Natal das Crianças
Natal, Natal das crianças
Natal da noite de luz
Natal da estrela-guia
Natal do Menino Jesus
Blim, blão, blim, blão,
blim, blão...
Bate o sino da matriz
Papai, mamãe rezando
Para o mundo ser feliz
Blim, blão, blim, blão,
blim, blão...
O Papai Noel chegou
Também trazendo presente
Para a vovó e o vovô

Bom Natal
Quero ver você não chorar,
não olhar pra traz,
nem se arrepender do que faz.
Quero ver o amor vencer,
mas se a dor nascer você resistir e sorrir.
Se você pode ser assim,
tão enorme assim, eu vou crer.
Que o Natal existe, que ninguém é triste,
que no mundo há sempre amor...
Bom Natal, um feliz Natal,
Muito amor e paz, pra você.
Pra você...

e chegaram a Belém
já toda a gente dormia
Buscou lume S. José
pois a noite estava fria
e ficou ao desamparo
sozinha a Virgem Maria
Quando S. José voltou
já viu a Virgem Maria
com o Deus Menino nos braços
que toda a gente alumia.

