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Solenidade

ENCERRAMENTO DO ANO DA PAZ
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA E ANO DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"SOMOS DA PAZ"

- Colocar a imagem do menino Jesus em desta-
que, próximo à mesa da Palavra.
- Preparar com as crianças uma coreografia para
o hino de louvor.
- A homilia deve ser preparada com a sugestão
desse folheto. Ela é baseada no texto-base do
Ano da Paz.

Refrão meditativo enquanto se acende o
círio pascal: É Natal de Jesus, festa de
alegria, de esperança e luz (2x).

01. MOTIVAÇÃO
C. Natal, festa da luz! Nasceu Jesus! É fes-
ta da Encarnação do Verbo, Palavra eter-
na do Pai. Nasceu de Maria, pela ação do
Espírito Santo!
Refrão: Cristo-luz, ó luz bendita, vinde
nos iluminar! Luz do mundo, luz da
vida, ensinai-nos a amar!
C. Na solenidade de hoje encerraremos o
Ano da Paz. Somos da Paz! Da mesma
paz que o menino-Deus nos trouxe.

02. CANTO
O que o coro dos profetas... nº 158

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. "Um menino nasceu para nós: um filho
nos foi dado!". Com esta boa notícia, ini-
ciemos Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O Senhor esteja convosco!
Todos (cantando): Ele está no meio de
nós (2x)

04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje encerramos o Ano da Paz. A vio-
lência não deixa Jesus, o Príncipe da Paz,
reinar completamente entre nós. Peçamos



perdão:
(A equipe prepara dez faixas de papel e as pes-
soas entram em silêncio):
1) Pecados pessoais; 2) Carência social; 3)
Discriminação; 4) Falta de moradia; 5) De-
sigualdade social; 6) Mortalidade por aci-
dentes; 7) Agressões e homicídios; 8) Ex-
termínio de jovens; 9) Corrupção e 10)
Desvio de verbas públicas.
(Colocam-se de frente para a assembleia de
modo que todos leiam durante o canto).
Perdão, Senhor, para o vosso povo... nº
207
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe nossa falta de compromis-
so com a paz e nos conduza à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. "Alegrai e exultai. O Senhor consolou o
seu povo. Todos viram a salvação do nos-
so Deus". Cantemos. Glória ao Pai... nº
249

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, admiravelmente criastes o
ser humano. Dai-nos participar da di-
vindade do Vosso Filho. Ele se dignou
assumir a nossa humanidade. Por nos-
so Senhor, Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
Refrão: Cristo-luz, ó luz bendita, vinde
nos iluminar! Luz do mundo, luz da
vida, ensinai-nos a amar!

PRIMEIRA LEITURA: Is 52, 7-10

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: Os confins do universo contem-

plaram a salvação do nosso Deus.

SEGUNDA LEITURA: Hb 1, 1-6

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Jo 1, 1-18

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Despontou o santo dia para nós: ó
nações, vinde adorar o Senhor Deus, por-
que hoje grande luz brilhou na terra!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
(Reflexão elaborada a partir do Texto
base do Ano da Paz)
Os bispos do Brasil aprovaram em 2013 a
realização do Ano da Paz. Começou no
Natal do ano passado e termina hoje, em
todo o Brasil. O objetivo foi ajudar na su-
peração das variadas formas de violência
que agridem a dignidade dos filhos e filhas
de Deus. Quis também despertar para uma
convivência mais respeitosa e fraterna en-
tre as pessoas. Ser irmão, irmã, é próprio
do ser humano. Somos seres em relação.
Isso torna possível a construção de uma so-
ciedade justa que deixa tudo ser paz.
A violência e a criminalidade estão presen-
tes em todas as classes sociais. A popula-
ção pobre é a mais atingida, sobretudo por
mortes violentas. Os mais abastados cla-
mam por mais segurança para proteger seu
patrimônio.
Não basta reagir depois que a violência ou
crimes já ocorreram. Os governos e a soci-
edade devem buscar saídas na esfera pú-
blica e política. A segurança deve preocu-
par-se com uma ordem democrática cida-
dã e justa. Deve promover a convivência



segura e pacífica entre os indivíduos, sem
discriminações.
A violência adquire contornos cada vez
maiores devido a um modelo de sociedade
alicerçada na cultura do descartável, base-
ada na satisfação pessoal, desrespeitando
a dignidade humana.
A Igreja convida-nos a viver o "Evangelho
da paz" (Ef 2,17). A Palavra de Deus nos
ensina a viver em harmonia. Quem a co-
nhece deve promovê-la. Quem foi agracia-
do com a paz de Cristo deve se tornar tam-
bém um reconciliador, um construtor de paz.
"Eu sou da paz": todas as pessoas de boa
vontade podem dizer isso.
A Paz é dom e compromisso. Dom, por-
que é graça, é bem aventurança. Ela se iden-
tifica com o próprio Jesus Cristo: "Ele é a
nossa paz" (Ef 2,14). Ele é o "Príncipe da
Paz".
A paz também é compromisso. Ele se en-
raíza na vida de quem o recebe e de lá fru-
tifica nas mais variadas situações. Em tudo
"reine em vossos corações a paz de Cristo"
(Cl 3,15), "vivei em paz uns com os outros"
(Mc 9,50) "e o Deus do amor e da paz es-
tará convosco". Comprometamo-nos com
esta Palavra. O coração e o pensamento
serão transformados pela paz. A partir de-
les, ela se transformará em ação.
A Igreja propõe a paz como ideal através
das palavras dos papas:
São João XXIII: "A guerra não pode ser
usada como instrumento da justiça";
Pio XII: "Com a paz nada se perde. Tudo,
com a guerra, pode ser perdido";
Beato Paulo VI: "Devemos promover um
novo modo de pensar o homem, os seus
deveres e o seu destino";
São João Paulo II: "O caminho para a paz
se faz derrubando barreiras...";
Papa Francisco: acentua a importância da
fraternidade para a "construção de uma so-
ciedade justa e de uma paz firme e dura-

doura".
A Palavra de Deus e a Igreja nos indicam o
caminho da paz e da felicidade. Que neste
Natal nos comprometamos com a paz. Ela
se inicia em casa, na vivência do Evange-
lho. Temos a paz como dom de Deus?  O
que podemos assumir como compromisso
com a paz a partir desse Natal?

09. PROFISSÃO DE FÉ
(Rezar o Credo Niceno-constantinopolitano,
página 14 do livrinho de cantos)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, em comunhão com to-
das as pessoas e a Igreja, elevemos confi-
antes nossas preces ao Senhor da paz.
D. Senhor, tende piedade de nós
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
L.1 Vós que sois a nossa paz.
Todos: Fazei-nos instrumentos de vos-
sa paz!
L.2 Vós que derrubais o muro de separa-
ção entre os povos. Fazei-nos...
L.1 Vós que viestes conduzir nossos pas-
sos no caminho da paz. Fazei-nos...
L.2 Vós, que ao nascer, os anjos anuncia-
ram paz para toda a terra. Fazei-nos...
L.1 Vós que proclamastes felizes os pro-
motores da paz. Fazei-nos...
L.2 Vós que enviastes os apóstolos às ca-
sas para anunciarem a paz. Fazei-nos...
L.1 Vós que tirastes a espada de Pedro.
Fazei-nos...
L.2 Vós que nos ordenastes orar por nos-
sos inimigos. Fazei-nos...
L.1 Vós que impedistes que apedrejassem
a mulher adúltera. Fazei-nos...
L.2 Vós que perdoastes os que vos crucifi-
caram. Fazei-nos...
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L.1 Vós que morrestes para reconciliar o
céu e a terra. Fazei-nos...
L.2 Vós que, ressuscitado, proclamastes
aos discípulos: "a paz esteja com vocês".
Fazei-nos...
L.1 Vós que suplicastes ao Pai para envi-
ar o Espírito de concórdia e mansidão.
Fazei-nos...
D. Desarmai os povos.
Todos: Ouvi-nos, Senhor!
D. Alimentai o mundo. Ouvi-nos...
D. Acabai as guerras. Ouvi-nos...
D. Educai-nos para a paz. Ouvi-nos...
D. Arrancai a violência de nossa cultura
Ouvi-nos, Senhor!
D. Firmai-nos no caminho dos direitos hu-
manos. Ouvi-nos, Senhor!
D. Fortalecei as pessoas e grupos que lu-
tam pela paz. Ouvi-nos, Senhor!
D. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos.
D. Cristo, atendei-nos.
Todos: Cristo, atendei-nos.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Coloquemos diante do Senhor as di-
versas iniciativas em favor do Ano da Paz
no Brasil. De modo especial, o que reali-
zamos em nossa paróquia.
Que poderemos ao Senhor... nº 487 (es-
trofes 1, 2 e 3)

12. PAI NOSSO
D. Com o nascimento de Jesus recebe-
mos a salvação do nosso Deus e Pai. A
Ele, dirijamos com confiança. Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. "Somos da Paz". Este foi o lema do Ano
da Paz. Ergamos nossas mãos e digamos
bem forte: "Eu sou da Paz" (deixar o tempo

para o gesto e depois pedir que todos se cumpri-
mentem).
Como são belos os pés... nº 1.086 (1ª es-
trofe)

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus de misericórdia! O Salvador
do mundo hoje nascido nos fez nascer
para a vida divina. Concedei-nos tam-
bém sua imortalidade. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

15. AVISOS
- Durante a semana, em nossas orações,
lembremos as paróquias de Pinheiros e São
Mateus. Elas celebrarão as festas de São
João Evangelista e São Benedito.
- Para a celebração de Domingo, trazer ítens
para se doados aos recém nascidos.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Deus que veio morar com o seu povo,
nos abençoe e nos guarde nesta solenidade
natalina. Amém.
D. Ele nos abençoe, nos livre de todo mal e
nos conduza à vida terna. Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. Ide e anunciai como são belos os pés
daqueles que anunciam a paz. Que o Se-
nhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus
D. Declaramos encerrado o Ano da Paz!
(palmas!)

17. CANTO
Eis que surge... nº 778


