O CUBO da novena do Menino Jesus – preparar o coração para O ACOLHER
Convidamos a sua FAMÍLIA a ACEITAR a ousadia de beber à FONTE do AMOR. AQUELA nascente que alimenta o
presente e assegura o futuro, dá sentido à vida e abre a porta a uma vida com sentido e +FELIZ. Uma fonte que
alimenta os momentos de alegria, dá força para amar quando as forças fraquejam, quando a dor ou o
desentendimento batem à porta! Uma FONTE que é abrigo seguro, que é ombro amigo… A esta FONTE do
AMOR chamamos DEUS! Desafiamos a sua família a encontrar-se todos os dias com esta fonte através da
oração, do diálogo amoroso com ELE e pelos gestos de amor. Esta é a MELHOR FORMA de PREPARAR O
NATAL… É deste jeito que os convidamos a prepara o coração para ACOLHER o Menino Jesus!
Convidamos a família a decorar e a montar o cubo do ENCONTRO do Menino Jesus. Sugere-se que, ao
fim do dia, em família, se lance o cubo e se reze. Em cada face está transcrito um versículo dos textos
bíblicos de Advento e uma proposta, breve de oração.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«vigiai e orai
em todo o tempo
(Lc 21,36)»
Jesus Menino, Tu nos convidas a
estamos atentos para
escolhermos o bem, o belo e o
verdadeiro e rezarmos sempre.
Em cada dia, sê a luz que nos
mostra o caminho.
(pedir perdão por algo que faz a
família distanciar-se do amor e rezar
o Pai-Nosso)

«Preparai no deserto o
caminho do Senhor» (Is 40,3)
Jesus Menino, estás a
chegar, faz com que o Teu
amor seja o motor de tudo o
que pensamos e fazemos
Obrigado porque nos ajudas
a cuidar da nossa família
(repetir 3X a oração - lentamente)

«A minha alma exulta de
alegria em Deus meu
Salvador»
(L1 47)

Como Maria, agradecemos,
Jesus Menino, o teu amor
por nós…
(Agradecer a Jesus tudo o que faz
feliz a família e rezar 3 Ave Maria)

«O lobo viverá com o
cordeiro, e a pantera
dormirá com o cabrito ».
(Is 11,6)

Menino Jesus, onde Tu
reinas há amor e há paz.
Vem e fica para sempre
na nossa família.
(repetir 3X a oração)

«Não temais, trago-vos
uma grande alegria».
(Lc 2, 10)

Menino Jesus vem, temos o
coração aberto para Te
acolher e receber a Tua
ALEGRIA e a tua PAZ
(repetir 3X a oração).
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«O Senhor teu Deus,
está no meio de ti, Ele
te salvará» (Sof.3,17)
Jesus Menino, sei que
sempre estás connosco.
aumenta a nossa fé e
cuida da nossa família.
(colocar nas mãos de Jesus as
dificuldades da família e rezar o
Pai-Nosso)

