
Novena de Natal - 2017 

  O Deus da PAZ 
Reflitamos os Evangelhos da 

Infância de Jesus em  

Lucas 1,5-52, e  

Mateus 1,18-2,1-23 

Nº-5 



1º Dia – ELE vem vindo com o nome : PAZ 
   

Maria, mãe do Salvador-Jesus, mulher da 
PAZ,  senhora  da Unidade, aceitou sua 
Missão, quando disse seu SIM ao Pai . Em 
seu seio Jesus se plantou, germinou e 
apareceu  como PAZ, como AMOR. Um 
Deus se fez Menino para nos indicar o 
caminho do amor, o caminho da PAZ. 

Cada um de nós, nasceu também com uma 
Missão  para este mundo.  E esta nossa tarefa 
não pode ser fora da PAZ. Temos nossa parte 
nesta construção humano-divina:  fazer o que 

pudermos para construir a paz, onde 
estivermos. 



2º Dia – Alguém indicou     
 uma  estrebaria.     

Hospedagens lotadas. 

Maria e José procuravam um 
lugar tranquilo, de PAZ, para 
que Jesus nascesse bem, sem 
riscos. Não foi fácil, e 
contentaram-se com um lugar 
próprio para animais. Ali se 
acomodaram.  Maldade dos 
homens? Não, vontade de Deus. 

O que posso fazer diante 

desta realidade  

tão cruel? 



3º Dia – E Ele chegou. Chegou o Emanuel, que quer dizer: “Deus conosco”. 

”Quando a noite estava no meio de seu curso e fazia-se profundo silêncio: 
então as folhas que farfalhavam pararam como mortas; então o vento que 
sussurrava, ficou parado no ar; então o galo que cantava parou no meio de seu 
canto; então as águas do riacho que corriam, se paralisaram; então as ovelhas 
que pastavam, ficaram imóveis; então o pastor que erguia o cajado para 
golpeá-las, ficou petrificado; então nesse momento tudo parou, tudo silenciou, 
tudo se suspendeu porque nasceu Jesus, o salvador da humanidade e do 
universo”.  O Deus da PAZ.   (L.Boff – retira da antiga Liturgia do Natal). 



4º Dia -  Um susto : anjos deram 
  uma grande Notícia. 

Anjos são mensageiros de Deus e 
trazem sempre a PAZ. Meu anjo pode 

ser você que faz esta novena, ou  o 
meu amigo, vizinho que me traz a PAZ 

ou me faz um BEM. 

Como Jesus nasce na pobreza , são os 
pastores – (pessoas desprezadas pela  
religião judaica da época, por que eram 
pessoas que lidavam com animais e por 
isso, impuras) – os primeiros a receberem a 
grande notícia  do nascimento do Deus 
Salvador, o Rei da Paz. Tão simples eram os 
pastores, que imediatamente pensaram em 

visitar  o Deus-Menino. 



5º Dia – Visitas à estrebaria. 
 Momento de adoração . 

Os pastores chegaram e o que viram? - 
Um menino envolto em panos no meio 
de palhas, alimento  do boi e da mula. 
Mas... perceberam uma luz diferente e 
sentiram  no coração uma PAZ que não 
era da terra. Ajoelharam e O adoraram. 
Creram que era o  Messias , que trazia a 

Salvação e a PAZ. 

Visitar amigos, doentes; cuidar de 
parentes, de crianças... São gestos de 
Misericórdia.  E custa tão pouco. Além 

de levarmos  alegria e PAZ para  as 
pessoas, trazemos o coração, também, 
cheio de alegria e Paz.  Visitar é sempre 

um ato de fraternidade. 



6º Dia – Magos,  os sábios       
     vieram  ver Jesus. 

Sábios não são só os que estudam, mas 
são aqueles que aprendem  ver além da 

vida. São pessoas que se maravilham 
diante de algo misterioso e sabem 

perceber a mensagem, ou, a presença de 
algo ou de alguém nas entrelinhas do 
invisível.. Sei perceber a presença do 

Amor, que me traz a paz ? 
 

Os sábios do Oriente viram no Menino 
algo diferente que estavam buscando. 
A estrela foi a guia. Perceberam uma 
presença divina e se ajoelharam 
adorando. Ofereceram o que tinham 
de melhor. São os povos do planeta 
que eles representam. Para todos, 
Deus se fez homem, para todos. 



7º Dia -  O Egito como nova casa   

Mais uma vez um anjo de Paz - por parte 
de Deus - falou a José para fugir, pois 
Herodes iria matar o Novo Rei. De fato 
mandou matar todas as crianças abaixo de 
2 anos. José entendeu a mensagem divina 
e foram para uma terra estranha, já 
conhecida pelas escrituras. Lá, no Egito, 
Javé libertou seu povo, e iria novamente 
libertar seu próprio Filho. 

Faz parte da construção da PAZ 
receber refugiados. Não existe Paz 

sem acolhimento, fraternidade, 
cuidado. Jamais devemos desprezar 

um estrangeiro, pois são nossos 
irmãos. Sofrem e precisam de nós. 

Especialmente os doentes e menores. 



8º Dia -  Já na Galileia  
     e no Templo 

Na Galileia a família sagrada 
foi ao Templo para a 
circuncisão de Jesus. É como o 
Batismo para nós. O casal 
ouviu profecias duras, mas  a 
fé e o amor os sustentaram. 
Ficaram em PAZ. Aqui se 
confirmou a missão de Jesus. 

A PAZ não cai do céu, somos nós que 
vamos aprendendo a ler a vida com 

outros óculos. Ela é construída 
pessoalmente e socialmente. No nosso 
mundo a violência  é marcante. Somos 

vítimas e também agressores. A 
construção da Paz exige consciência 
crítica e muito desprendimento de si 

mesmo. É um dever de cada um. 



9º Dia – Jesus na oficina de José 

Jesus crescia em sabedoria e graça, mas 
também na obediência  e amor a seus pais. 
Aprendeu a amar Javé, a conhecer as leis, o 
sistema do trabalho, sempre ajudando José 
na oficina e Maria nos afazeres de casa. 
Não nasceu sabendo tudo porque era 
Deus. Como homem, teve que se inserir na 
vida e  conquistar espaços e direitos. 

Sou um aprendiz  da vida?  Ou sou 
alguém “senhor da da verdade”?  Sei 

respeitar quem “não sabe”? E ser uma 
pessoas que transmite o melhor? 

- Terminamos  a Novena de Natal.  
No  que poderei melhorar daqui para 
frente, em relação à Paz no mundo? 



Formatação – I.Eunice Wolff 
Imagens - Internet 

«Felizes os pacificadores»  
 

Hoje imploremos o santo dom da paz. Rezemos para 

que as consciências se mobilizem para defender a 

sacralidade da vida humana, promover a paz entre os 

povos e salvaguardar a criação, nossa casa comum. 

Não à tranquilidade do comodismo; não ao cinismo do 

“não tenho nada com isso; 
Não à atitude virtual de só esbravejar no computador. 

Nunca esquecer que a Paz é fruto da Justiça.” 

                                  Papa Francisco 


