
 

Novena de natal 2019 

1º dia: Pela paz 

"Não ame nem deseje com ardor humano, que desmorona 

e preocupa, mas o Espírito de Deus esteja com você e 

trabalhe em você.Desejo-lhe a paz que o Filho de Deus 

trouxe à terra: os pastores tiveram essa paz em sua 

simplicidade". 

(Santa Teresa Verzeri) 

 

Oremos: 

Cristo Jesus, tu que trouxeste paz ao mundo na noite do teu Natal, dissipa as trevas com a tua luz, ilumina a 

nossa consciência, toma posse de nós. 

Cristo é a fonte da vida e em sua luz veremos a luz. Que o brilho do seu conhecimento brilhe sobre nós 

cada vez mais. Nos dê seu amor. Cristo permanece conosco. 

Perdoe nosso pecado. Doador de paz, preparemos sua vinda vivendo em Fé, em Esperança e em Caridade. 

Amém. 

 

2º dia: pelos noivos 

"Atualmente, concentre suas reflexões não no estábulo de Belém, 

mas no coração do menino Jesus, para descobrir cada vez mais os 

sentimentos de apego e preocupação pela sua santificação; 

admire o amor que tudo lhe é sacrificado e deixe essas reflexões 

em seu coração, todos os sentimentos de gratidão, gratidão, 

confiança, reciprocidade, sacrifício sem reservas. Garanto-lhe que 

esses sentimentos que Jesus nasceu os espera de você de uma 

maneira especial: a ele você deve muito a eles ". 

(Giuseppe Benaglio) 

 

Oremos: 

Senhor, no noivado, você oferece um tempo de graça, pelo 

conhecimento e juntos se preparando para o casamento. 

Guie-os para o ideal de um amor que saiba misturar aspectos 

sensíveis e espirituais na compreensão harmoniosa. Não permita que eles cedam ao egoísmo, reservem o 

presente definitivo e completo 

de si mesmos ao compromisso de um amor eterno no casamento. 

Defenda o amor que você colocou em seus corações, dos perigos contínuos, em particular, do risco de 

infidelidade. 



 

Amém. 

 

3º dia: Para famílias 

"A Igreja nos convida neste momento e nos 

excita a preparar nosso coração para o 

nascimento do Menino Jesus. A preparação 

consiste em remover obstáculos: é tudo o que 

podemos fazer com a ajuda da graça divina. 

Os principais obstáculos devem ser 

deficiências de caridade e humildade, 

virtudes que são mais queridas e mais 

brilhantes no berço do adorável Coração de 

Jesus Cristo. Portanto, banir tudo o que é 

contrário à caridade, dentro e fora de nós ... " 

(Santa Teresa Verzeri) 

Oremos: 

Ó Santíssima Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, neste momento nos consagramos verdadeiramente a 

você de todo o coração. Por nós, sua proteção, por nós, seu guia contra os males deste mundo, até que 

nossas famílias sempre sejam sólidas no infinito amor de Deus: Jesus, Maria e José, nós os amamos de todo 

o coração. Queremos ser totalmente seus. Por favor, ajude-nos a fazer a vontade do verdadeiro Deus, guia-

nos sempre para a glória do Céu, agora e no futuro. 

Amém. 

 

4º dia - Diálogo entre religião 

"Na encarnação do Verbo Divino, tudo nos fala de amor, 

tudo nos inspira com amor. O amor faz com que a 

Sabedoria encarnada encontre uma maneira de satisfazer 

a justiça divina e salvar o homem: o amor move o poder 

divino para fazer um Deus assumir a humanidade: o amor 

move a Palavra divina para se tornar homem para o 

homem. salvação do homem ... portanto, amor ... ele ama 

ardentemente, ele ama da maneira em que Deus te amou 

... " 

(Santa Teresa Verzeri) 

Oremos: 

 

Ó Deus da viúva, do órfão e do estrangeiro, 

Você nos mostrou o caminho da justiça. 

Ajude-nos a seguir seu caminho praticando a justiça como um verdadeiro culto a você. 

Conceda que nós crentes possamos, juntos, adorá-lo 

não apenas com nosso coração e nossa mente, 

mas também com nossos trabalhos. 



 

Que o Espírito Santo apoie e guie nosso trabalho 

por justiça onde quer que estejamos, 

e muitos podem se animar com o nosso compromisso. 

Em nome de Jesus. 

Amém. 

 

 

5º dia - Para pessoas que não encontraram o verdadeiro significado da vida 
"O Filho de Deus", filhos ", não veio ao mundo apenas 

para destruir o pecado, mas para fazer reinar o amor. Ele 

deseja transformar tudo em amor e todos gostariam de 

consumir com seu amor. 

E nós? ... e renunciamos ao amor dele por coisas frívolas, 

por paixões indignas! E quantas vezes não o fizemos! 

Procurador, nestes tempos e sempre ... Deixe-se levar, 

liderar, possuído pelo meu amor. " 

(Santa Teresa Verzeri) 

 

Oremos: 

 

Onde eu não consigo chegar, 

cuido de guiar o caminho da minha vida. 

Onde eu não consigo ver 

pense em si mesmo para não me deixar cair em pecado. 

Onde não encontro forças para me levantar, 

pense em si mesmo para apoiar meu corpo e minha mente. 

Onde eu não terei coragem, 

você pode me dar apoio. 

Quando estou distraído com tudo ao meu redor, 

pense nisso para iluminar o caminho que leva a você. 

Quando não sinto essa paz interior, 

tome cuidado para me enviar o alívio certo. 

Quando tenho medo de enfrentar o meu caminho, 

tome cuidado para me proteger e fique perto de mim. 

Quando não quero mais reagir, 

você pode me enviar o estímulo certo para continuar esperando. 

Amém. 
 

 



 

6 º dia - Para pessoas que estão na prisão 

"Você não deve duvidar que o Senhor deseja que, com 

cuidado especial, você se prepare para a festa de seu 

nascimento ... Sua preparação nesta Novena ao Menino 

Jesus. Esperando com a máxima solicitude por se despir 

sem qualquer reserva. Você tem um modelo muito 

perfeito de se despir no nascimento de Jesus Cristo: a 

privação total, na qual o divino Redentor nasce 

voluntariamente, de tudo o que ele poderia desejar, 

serve a você instruções completas a esse respeito ... Ele 

deseja, acima de tudo, ser imitado nisso. total desapego 

não apenas das coisas externas, mas ainda de todas as 

inclinações internas, gênios e desejos que não visam a 

vontade divina. Ore com frequência para o Menino Jesus, 

que permitirá que você saiba bem o que é essa retirada total e que o ajudará extraordinariamente a praticá-

la. 

(Giuseppe Benaglio) 

Oremos: 

Bendito seja o fruto do seu ventre,   Virgem Imaculada. 

Somente você - ou a mãe de todas as mães – 

pode entender o quão grande é o sofrimento dos prisioneiros ... 

Hoje, ajude-os a prostrar-se confiantemente aos Seus pés e implorar o perdão de Seu filho Jesus. 

Ó Virgem, ilumine sua mente, guie sua jornada, tão difícil e tortuosa. 

Ajude-o, por favor ... leve-o de volta ao caminho certo. 

Eu te invoco, ó Mãe da Misericórdia, tenha misericórdia também de tantos irmãos supremos e os conduza 

à salvação. 

Ó clemente, ó piedosa ou doce Virgem Maria. 

Ajude-o, por favor ... leve-o de volta ao caminho certo. 

Amém. 

 

 

7º dia - Para profissionais de saúde 

"Aqui estou recomendando ampliar o 

coração no sagrado Coração de Jesus 

Cristo com uma confiança ilimitada 

em sua bondade. Para aumentar essa 

confiança tão necessária e útil, será 

muito útil pensar no mistério mais 

amável do nascimento de Jesus 

Cristo, para nos preparar para os 

quais a Santa Igreja instituiu o tempo 

do advento já iniciado ... A fé é a única 

regra de todas as suas coisas. 

conduta, de modo que o homem justo 



 

viva pela fé e as máximas da fé sempre exponham todas as suas idéias e sentimentos ". 

(Giuseppe Benaglio) 

 

Oremos: 

  

Senhor, Deus da vida, servo da vida, 

Agradeço os profissionais de saúde, 

que têm a missão de trazer cuidado, esperança e alívio entre os doentes e os que sofrem. 

Deixe o profissionalismo sempre ter esse sorriso no rosto 

que entende, tranquiliza e nos faz sentir o valor, a dignidade, 

daqueles com problemas de saúde. 

Que ele nunca crie mais ninguém, 

mas serviço eficaz. 

Senhor Jesus, deixe-os saber como agradecer pelos sorrisos que eles os veem piscando e compartilham a 

alegria daqueles que dão. 

Mesmo pelos ensinamentos simples, furtivos e silenciosos que recebem dos pacientes, 

que expressam confiança como uma flor da alma. 

Para seus exemplos, Senhor Jesus. 

Pela parábola do samaritano. 

Pela atenção dada ao cego de Jericó, ao paralítico descido do telhado, 

e àquele homem paralítico abandonado por todos na piscina de Betzatà. 

Porque eles aprendem a dar um sentido luminoso ao sofrimento. 

Maria, Saúde dos enfermos, força dos fracos, a vós confiamos neste dia de trabalho 

e toda a vida deles. 

Amém. 

 

8º dia - Para crianças doentes 

"O fato dos Magos, quase de repente se tornando 

adoradores da mais perfeita convicção do Redentor da 

Criança contra todas as suas disposições naturais, em 

virtude da graça que iluminou suas mentes e fortaleceu 

sua vontade, esse fato deve fazer você saber o quanto 

podemos contar com o divino graça, quanto devemos 

desejar e obter essa graça, quão necessário e útil é 

cooperar nessa graça. 

O Senhor derrama essa graça para você com efusão 

particular, não em proporção precisa aos desígnios que ele 

tem sobre você, mas além. Console-se e seja fiel. " 

(Giuseppe Benaglio) 

 

Oremos: 

Senhor, para você que quer que tenhamos vida em abundância, peço que guarde as crianças que conhece e 

ama pelo poder do mistério de sua infância e de sua vida escondida na casa de Nazaré. 

Cuide de seu pequeno corpo e sua alma. Passe a mão curativa sobre eles, para que você possa sentir seu 

alívio e cuidado e se recuperar rapidamente, de acordo com sua vontade. 



 

Vocês que receberam o carinho de Maria e José, confortam e revivem seus pais, não os deixam cair em 

desespero, dúvida, depressão, mas com sua dor e preocupação, eles se voltam para você como fonte de 

verdadeira e plena e cura duradoura do corpo e da alma. 

Amém. 

 

9º dia - Para os filhos e filhas de Deus 

"... Se o Menino Jesus o envolve com sua luz 

divina e o embriaga com seu amor, afunda-

se no abismo do seu nada e pensando que 

tudo é feito pelo nada, suba a Ele 

respeitosamente, desfrutando e 

desfrutando do que Ele isso lhe dará prazer 

e sabor, e se perder Nele como uma gota 

que você perde no mar. 

Se ele quer que você experimente a miséria 

e o desconforto do estábulo, as mordidas do 

feno, as privações, o abandono, ele está 

com Ele de forte e não teme, lembrando 

que o verdadeiro amante não sabe temer 

de seu Amado qualquer que seja o estado ou circunstância encontrado, sabendo que o Amado não sabe 

como se desapegar do amado e o suficiente para que o amado esteja com ele. " 

(Santa Teresa Verzeri) 

  

Oremos: 

Oh meu Jesus, peço que descanse em meu coração. 

Não a abandone como fez com o berço, 

mas a expanda à medida que você cresce em mim com seu amor. 

Não fique pequeno para caber no meu coração, 

mas amplie-o para poder recebê-lo. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


