A Novena de Natal deste ano está unida
à Campanha da Fraternidade de 2013.
O tema “Fraternidade e Juventude”
e o lema “Eis-me aqui, envia-me”,
nos leva para o caminho da

JORNADA MUNDIAL DA
JUVENTUDE
Faça a Novena de Natal
Com seu grupo de jovens,de rua, de escola ou de bairro...
A novena pode ser feita de muitas maneiras na
Igreja de hoje. Use a criatividade e dê mais um
passo para que a Jornada Mundial aconteça
concretamente na realidade onde vivemos.
Texto: Ir.Eunice Wolff

Música: Christmas Canon / Trans-Siberian Orchestra
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2012
Jesus nasceu em Belém de Judá.... Nos braços de Maria e José.
Porém, na vida de cada um, há uma manjedoura diferente.
Momento da graça, da vinda de Deus sobre cada pessoa.
Vamos contemplar algumas destas manjedouras que
revolucionaram a vida de cada um.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a Madalena,
onde Jesus nasceu, e ela
responderá:
-Jesus nasceu em
Betânia, em minha casa,
nas vezes que nos
visitava. E foram tantas....
Ali eu passava horas a
seus pés, apaixonada,
ouvindo o que vinha de
seu coração.

Oremos :
Jesus, você que visitou seus amigos, e vem nos
visitar neste Natal, dê forças aos jovens que se
agrupam em volta das drogas: crak, cocaína,
alcoolismo, maconha, ópio, ecstasy, e tantas
outras... Venha tomá-los em seus braços como
amigos. A sua ternura e compreensão os fará
acordar para uma vida digna. Eu lhe peço isso
de coração.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a Lázaro: -Onde
Jesus nasceu? E ele responderá:

- Jesus nasceu em Betânia, na
tarde em que visitou o meu
túmulo e disse:- “Lázaro,
levanta!”. Neste momento
compreendi finalmente quem
Ele era... a Ressurreição e a
Vida!
Oremos :
Jesus querido, você que amou os mais
pobres, dê muita luz aos jovens pobres
que, com suas famílias lutam por uma vida
melhor, que sonham com um futuro mais
realizador. Lute com eles, faça-os sentir
sua presença em todos os momentos
difíceis.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a Pedro: Onde Jesus nasceu?
E ele nos responderá:
- Jesus nasceu no pátio, na noite
em que o galo cantou pela
terceira vez, no momento em
que eu o havia negado. Foi neste
instante que minha consciência
acordou para a verdadeira vida.
Oremos:
Jesus, você que perdoou Pedro e a
tantos outros, perdoe nossos jovens
que não são capazes de perceber os
valores que constroem uma pessoa.
Dê-lhes a graça de aprenderem com a
própria vida: a fraternidade, o respeito,
a dignidade e a grandeza de serem
pessoas.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a Estevão (mártir da primeira
era cristã) :-Onde Jesus nasceu?
E ele nos responderá:
- Jesus nasceu na minha vida, de modo
forte e definitivo, quando nas primeiras
pedradas eu senti a dor, mas agarrado a
Ele, eu O vi naquele momento abraçado
a mim como “alguém seu” imensamente
precioso.
Oremos:

Deus mora
numa família
unida!

Jesus, meu amigo, penso nos jovens
que passam por problemas familiares
tão difíceis. Ajude-me a acolhê-los. As
crianças e jovens nas ruas sofrem o
peso egoísta da sociedade.
E... podemos fazer tão pouco!
Encha-me de luz e força para ir ao
encontro deles e mostrar-lhes o valor
da família.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a Tomé: - Onde
Jesus nasceu e ele nos
responderá:
- Jesus nasceu naquele dia
inesquecível em que Ele me pediu para
tocar as suas chagas e me foi dado
testemunhar que a morte não tinha
poder sobre a vida. Só então
compreendi o sentido das suas
palavras “Eu sou o caminho, a verdade
e a vida”.

Oremos –
Querido Jesus, hoje levantei pensando na Fé
do cristão: tão fraca, tão pouca... Quero ser
apóstolo da Fé. Quero ajudar a todos,
especialmente os jovens, a crerem no amor,
na alegria, na luta, na esperança... E isso, só
com sua graça. Venha lutar comigo e com
eles, para que isso aconteça nos lugares onde
vivemos.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a João Batista
onde Jesus nasceu, e ele
responderá:
- Jesus nasceu na hora em que,
chegando ao rio Jordão, pediu-me que
O batizasse. E ante a sua simplicidade
e olhar terno, ouvi a mensagem do
alto:- Este é o meu Filho amado, no
qual pus o meu amor! Compreendi que
chegara o momento desse Homem
crescer e eu diminuir.

Oremos :
Jesus, meu irmão, quantos foram batizados,
mas não vivem seu batismo. Não é difícil. Ser
batizado é somente vestir a camisa do seu
Reino e ir ao encontro dos irmãos, viver na
comunidade de amigos, crer que somos todos
iguais e lutar por isso. Quantos jovens vivem
longe de você... Venha lutar comigo e com
eles para um mundo melhor.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a Paulo de Tarso:
- Onde Jesus nasceu ?
E ele nos responderá:
- Jesus nasceu na estrada de
Damasco quando, envolvido por uma
luz que me cegou, pude ver a figura
serena que perguntou:- “Saulo,
Saulo, por que me persegues?” E na
cegueira passei a enxergar um
mundo novo e lhe disse:- Senhor o
que queres que eu faça?
Oremos
Jesus, meu companheiro, preciso cair do cavalo.
Sinto um apelo para ser mais forte e mais irmão.
Ajude a mim e aos jovens a acreditarmos que
“outro mundo é possível!” Mundo cheio de
alegria, partilhas, amizade verdadeira, cantos e
festas, mas, com trabalho e lutas. Chega de
preconceitos e discriminações; chega de crimes e
violência.
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos a
Francisco de Assis:
-Onde Jesus nasceu?
E ele responderá:
Ele nasceu no dia em que, na
Praça de Assis, entreguei
minhas roupas, meu dinheiro e
até meu nome para segui-Lo
radicalmente.
Oremos
Meu Jesus, meu companheiro, eu sinto
grande vontade de seguí-Lo mais de perto.
Faça com que eu perceba seus sinais, dê-me
forças para ir em frente. Sei que seu desejo é
que eu Evangelize, mas, como? Na
comunidade, na paróquia, na família, na
escola, no trabalho...? Como, meu Jesus,
como? Onde?
Ir.Eunice Wolff

Perguntemos finalmente a
Maria de Nazaré:
-Onde Jesus nasceu?
- Jesus nasceu em Belém sob as
estrelas, que eram luzes guiando os
pastores e suas ovelhas ao berço de
palha. Foi quando, mais uma vez, eu
senti que se cumpria a promessa de
um novo tempo, por meio daquele
Menino, que Deus enviara ao mundo,
por meu intermédio, para ensinar a
todas as pessoas a lei maior do amor.
Meu Menino, meu amigo, meu Senhor, eu
O amo e necessito fazer alguma coisa
por meus irmãos mais necessitados que
nascem em “manjedouras”, faça com eu
enxergue a minha tarefa neste mundo.
Ir.Eunice Wolff

E se alguém me
perguntasse:
O que eu responderia?
Quando aconteceu o Natal
na minha vida?
Já aconteceu?
Ou, poderá acontecer?
Deus sempre nos toca.
É preciso estar atentos.

Ir.Eunice Wolff

