
Novena de NatalNovena de Natal
P a r a  c r i a n ç a s



 

Criar um mural no isopor ou
no papel pardo. Colocar um

desenho de estábulo vazio. A
cada dia da Novena sorteie

um membro ou peça para uma
criança da casa onde está
sendo real izada a Novena

para colocar a imagem do(s)
personagem(s) correspondente

ao tema do dia, no mural .
Incentivar que as crianças

façam as orações
espontâneas e participem do

diálogo da parti lha.

Orientações



 

Criar um mural no isopor ou

no papel pardo. Colocar um

desenho de estábulo vazio . A

cada dia da Novena sorteie um

membro ou peça para uma

criança da casa onde está

sendo real izada a Novena para

colocar a imagem do(s)

personagem(s) correspondente

ao tema do dia , no mural .

Incent ivar que as crianças

façam as orações

espontâneas e part ic ipem do

diá logo da part i lha .

Orientações



 

Não se esqueça do personagem do

dia no mural. (Estrela, e assim por

diante, todos os dias)

Dê a cada criança uma cópia deste

desenho para colorir em casa

como ilustração e recordação do

encontro e convide a todos para

retornar no dia seguinte na próxima

casa.

.



 

ORAÇÃO INICIAL: Pai Nosso, Ave
Maria e Glória ao Pai

 
ENCERRAMENTO: Menino Jesus,

no Teu aniversário , refaz o
mi lagre da d istr ibu ição do pão do

amor.
Porque os homens se esquecem

que também são capazes de
real izar o que Tu ensinaste .
Príncipe da paz, devolve ao

mundo a Tua paz.
Reavive, Menino, no coração
dos homens, a compaixão, o
amor e a misericórdia , para
que eles cuidem das crianças

do mundo. Que sejam
al imentadas, não sofram nem

chorem.

Orações



 
ORAÇÃO INICIAL: Pai Nosso, AveORAÇÃO INICIAL: Pai Nosso, Ave

Maria e Glória ao Pai .Maria e Glória ao Pai .
  

LEITURA: Mateus 2, 1 - 10 (DeLEITURA: Mateus 2, 1 - 10 (De
preferência que seja feita porpreferência que seja feita por

uma criança)uma criança)
  

MOMENTO DE PARTILHA:MOMENTO DE PARTILHA:   
  

ORAÇÕES ESPONTÂNEAS:ORAÇÕES ESPONTÂNEAS:
RESPOSTARESPOSTA : Menino Jesus, i lumine: Menino Jesus, i lumine

o nosso Natal !o nosso Natal !
  

Cantar umaCantar uma música de Natal , música de Natal ,
como por exemplo: Linda Estrela .como por exemplo: Linda Estrela .

Procure fazer gestos.Procure fazer gestos.
  

ORAÇÃO FINAL NA PÁGINA 1ORAÇÃO FINAL NA PÁGINA 1
  

  

1º Dia
Colocar a estrela no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: Mateus 2, 1 1 - 12Leitura: Mateus 2, 1 1 - 12

  
Momento de Part i lha : ConversarMomento de Part i lha : Conversar
com as crianças sobre o desejocom as crianças sobre o desejo
de Jesus que todos sejam um,de Jesus que todos sejam um,

que todas as nações oque todas as nações o
glorif iquem e vivam comoglorif iquem e vivam como

irmãos. Perguntara a elas o queirmãos. Perguntara a elas o que
pensam sobre isso.pensam sobre isso.

  
Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:

  
Resposta: Menino Jesus, nosResposta: Menino Jesus, nos

ajude a sermos sempreajude a sermos sempre
fraternos!fraternos!

  
Música: Dl im, d l im, d l imMúsica: Dl im, d l im, d l im

  
Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural

  

  

2º Dia
Colocar os Reis Magos no mural.



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: Lucas 2, 8- 14Leitura: Lucas 2, 8- 14

  
Momento de Part i lha : PerguntarMomento de Part i lha : Perguntar
para as crianças se elas sabempara as crianças se elas sabem
quem são os anjos, qual a suaquem são os anjos, qual a sua

missão e o que o anjo fezmissão e o que o anjo fez
naquela noite do primeiro natal .naquela noite do primeiro natal .

  
Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:

  
Resposta: Menino Jesus, queResposta: Menino Jesus, que

nosso anjo da guarda nos guienosso anjo da guarda nos guie
neste natal e por toda nossaneste natal e por toda nossa

vida !v ida !
  

Música: Doze anj inhosMúsica: Doze anj inhos
  

Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural
  

  

3º Dia
Colocar o Anjo no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: João 10, 1 1 - 16Leitura: João 10, 1 1 - 16

  
Momento de Part i lha : ConversarMomento de Part i lha : Conversar

com as crianças sobre acom as crianças sobre a
importância de ouvirmos a vozimportância de ouvirmos a voz
do bom pastor para sermosdo bom pastor para sermos
realmente boas ovelhas dorealmente boas ovelhas do

Senhor. Perguntar as criançasSenhor. Perguntar as crianças
se elas sabem como devemosse elas sabem como devemos
ouvir a Deus. Como Deus fala?ouvir a Deus. Como Deus fala?

Através de sua Palavra, é claro!Através de sua Palavra, é claro!
  

Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:
  

Resposta: Menino Jesus, queroResposta: Menino Jesus, quero
ser uma ovelha obediente ao seuser uma ovelha obediente ao seu

chamado!chamado!
Música: sobre as ovelhasMúsica: sobre as ovelhas

Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural
  

  

4º Dia
Colocar os pastores no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: João 10, 1 1 - 16Leitura: João 10, 1 1 - 16

  
Momento de Part i lha : ConversarMomento de Part i lha : Conversar

com as crianças sobre acom as crianças sobre a
importância de ouvirmos a vozimportância de ouvirmos a voz
do bom pastor para sermosdo bom pastor para sermos
realmente boas ovelhas dorealmente boas ovelhas do

Senhor. Perguntar as criançasSenhor. Perguntar as crianças
se elas sabem como devemosse elas sabem como devemos
ouvir a Deus. Como Deus fala?ouvir a Deus. Como Deus fala?

Através de sua Palavra, é claro!Através de sua Palavra, é claro!
  

Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:
  

Resposta: Menino Jesus, queroResposta: Menino Jesus, quero
ser uma ovelha obediente ao seuser uma ovelha obediente ao seu

chamado!chamado!
Música: sobre as ovelhasMúsica: sobre as ovelhas

Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural
  

  

5º Dia
Colocar as ovelhas no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: Lucas 2, 1 -7Leitura: Lucas 2, 1 -7

  
Momento de Part i lha : PerguntarMomento de Part i lha : Perguntar
as crianças se eles sabem o queas crianças se eles sabem o que

é uma estrebaria . Mostrar aé uma estrebaria . Mostrar a
situação em que nasceu Jesus, osituação em que nasceu Jesus, o
nosso verdadeiro Rei , lembrarnosso verdadeiro Rei , lembrar

as crianças do verdadeiroas crianças do verdadeiro
sent ido do Natal , pois o primeirosent ido do Natal , pois o primeiro
Natal foi muito pobre, mas cheioNatal foi muito pobre, mas cheio

de paz! Até os animaisde paz! Até os animais
g lorif icaram a Deus por isso!g lorif icaram a Deus por isso!

  
Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:

  
Resposta: Menino Jesus, queResposta: Menino Jesus, que

aprendamos a fazer umaprendamos a fazer um
verdadeiro Natal !verdadeiro Natal !

Música: Primeiro Nata !Música: Primeiro Nata !
Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural

  

6º Dia
Colocar os animais no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: Mateus 1 , 18-25Leitura: Mateus 1 , 18-25

  
Momento de Part i lha : Chegou aMomento de Part i lha : Chegou a

vez de José, pai adot ivo devez de José, pai adot ivo de
Jesus, que querendo cumprir aJesus, que querendo cumprir a

Vontade do Senhor, teve aVontade do Senhor, teve a
coragem e o Amor suficientecoragem e o Amor suficiente

para amparar Maria e Jesus empara amparar Maria e Jesus em
sua trajetória . Sem José tudosua trajetória . Sem José tudo

seria mais d if íc i l !  Comentar comseria mais d if íc i l !  Comentar com
as crianças.as crianças.

  
Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:

  
Resposta: Menino Jesus, assimResposta: Menino Jesus, assim
como José, quero, em primeirocomo José, quero, em primeiro
lugar, fazer a vontade de Deus!lugar, fazer a vontade de Deus!
Música: Eu sou fã de São JoséMúsica: Eu sou fã de São José

Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural
  
  

7º Dia
Colocar São José no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: Lucas 1 , 26-38Leitura: Lucas 1 , 26-38

  
Momento de Part i lha : Qual aMomento de Part i lha : Qual a

importância de Maria no plano deimportância de Maria no plano de
salvação de Deus? Comentarsalvação de Deus? Comentar

com as crianças o valor do s imcom as crianças o valor do s im
de Maria .de Maria .

  
Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:

  
Resposta: Menino Jesus, nosResposta: Menino Jesus, nos

ajude, assim como Maria , a d izerajude, assim como Maria , a d izer
sempre sim a vontade de Deus!sempre sim a vontade de Deus!

  
Música: Maria de NazaréMúsica: Maria de Nazaré

  
Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural

  

  

8º Dia
Colocar Nossa Senhora no mural



 
Oração In ic ia l :  a mesmaOração In ic ia l :  a mesma

  
Leitura: João 1 , 1 - 16Leitura: João 1 , 1 - 16

  
Momento de Part i lha : Chegou oMomento de Part i lha : Chegou o

momento mais esperado da nossamomento mais esperado da nossa
Novena, nasceu Jesus! Mas,Novena, nasceu Jesus! Mas,

afina l , quem é Jesus para nós?afina l , quem é Jesus para nós?
Vamos reflet ir . . .Vamos reflet ir . . .

  
Orações Espontâneas:Orações Espontâneas:

  
Resposta: Menino Jesus, fazei oResposta: Menino Jesus, fazei o
nosso coração semelhante aonosso coração semelhante ao

Vosso!Vosso!
  

Música: Noite Fel izMúsica: Noite Fel iz
  

Oração Fina l e MuralOração Fina l e Mural
(Comentário sobre o Mural)(Comentário sobre o Mural)

  
  
  

9º Dia
Colocar Jesus no mural


