
(Fazer uma procissão com a imagem de Nossa
Senhora com um canto apropriado e colocá-la
num lugar de destaque)

01. MOTIVAÇÃO
C. Feliz Ano Novo a todos! Hoje, irmãos e
irmãs, é o primeiro dia do ano civil. Cele-
bramos solenemente a Mãe de Deus e nos-
sa. Comemoramos também o 49° Dia mun-
dial da Paz, com o tema "Vence a diferença
e conquista a paz". Que esta liturgia nos aju-
de a vivê-la em nossos relacionamentos.

02. CANTO
É festa de grande alegria... n° 148

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Queridos irmãos e irmãs nos encontra-
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mos para celebrar a nossa fé. Somos con-
gregados pelo Senhor. Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Queremos experimentar neste momen-
to a misericórdia de Deus e o seu perdão.
Reconheçamos nossos pecados para me-
lhor participarmos desta celebração.
Tanta esperança... n° 221
D. Deus cheio de amor e misericórdia, te-
nha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus, cantando.
Este hino de louvor... nº 236

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que pela virgindade fecun-
da de Maria destes à humanidade a



salvação eterna. Dai-nos contar sempre
com a sua intercessão, pois ela nos trou-
xe o autor da vida. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Atentamente, voltemos o nosso olhar
para o Ambão de onde serão proclamadas
as leituras. Escutemos o que Deus nos quer
falar. Percebamos o lugar que Maria ocupa
na História da Salvação.

PRIMEIRA LEITURA: Nm 6, 22-27

L.1 Leitura do Livro dos Números.

SALMO RESPONSORIAL: 66(67)
Refrão: Que Deus nos dê a sua graça e
sua bênção.

SEGUNDA LEITURA: Gl 4, 4-7

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas.

EVANGELHO: Lc 2, 16-21

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
De muitos modos, Deus outrora nos falou
pelos profetas. Nestes tempos derradeiros,
nos falou pelo seu Filho.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Na oitava do Natal se celebra a festa de
"Maria, Mãe de Deus". As leituras falam no
"Filho de Maria e no "Nome do Senhor",
mais do que em Maria. Cristo é o centro da
nossa fé cristã!
O título de Mãe de Deus, expressa a mis-

são de Maria na história da salvação. Ela
está na base do culto e da devoção do povo
cristão. Maria não recebeu o dom de Deus
só para si, mas para levá-lo ao mundo. Ela,
que deu a vida ao Filho de Deus, continua a
nos apresentar a vida divina. É por isso,
considerada Mãe de todos que nascem para
a vida de Deus.
Bênção é tema da primeira leitura. A Bên-
ção tem uma força para produzir a Salva-
ção. A maldição para produzir desgraça.
Abençoar quer dizer ainda: um desejo, um
voto, para que em alguém aconteçam coi-
sas boas. Para os Israelitas, a força da bên-
ção vinha do poder de Deus. Não do po-
der misterioso do sacerdote.
A Igreja quer que seus sacerdotes abenço-
em o povo cristão. Que usem as palavras
sagradas que eram usadas pelos sacerdo-
tes do Antigo Testamento. Não é uma fór-
mula mágica de bênção. Com a bênção, os
cristãos serão mais protegidos contra as
desgraças e as doenças durante o ano todo.
O Evangelho que escutamos é a continui-
dade do texto lido na noite de Natal. Pas-
tores aparecem ao lado da manjedoura de
Jesus. Eram considerados desclassificados,
desprezados e impuros pela sociedade ju-
daica. Fizeram um caminho para encontrar
o menino. Não encontram nada de extra-
ordinário. Enxergam somente o menino,
com o pai e a mãe. É nesse ser fraco, ne-
cessitado de ajuda e proteção, que reco-
nhecem o Salvador.
Nós, normalmente, procuramos sinais ex-
traordinários, milagres... para alimentar nos-
sa fé. A verdadeira fé não precisa dessas
bases. Mais tarde, Jesus vai chamar de
perversos os que precisam de provas para
acreditar.
Lucas destaca o espanto e a alegria das
pessoas que se envolveram no projeto de
Deus. Por exemplo: Isabel, ao perceber que
está grávida, vai repetindo a todos: "eis o



que fez por mim o Senhor" (Lc 1,25);
Simeão e Ana louvam a Deus que lhes con-
cedeu ver a salvação preparada para todos
os povos (Lc 2,30.38). Também Maria e
José ficam admirados com o que os pasto-
res disseram sobre o menino (Lc 2,33.48).
Extasiados, desfrutemos da alegria que con-
templamos com o que Deus fez por nós!
Respondamos adequadamente ao seu amor.
Alegremo-nos! Exultemos!
Maria "guardava todas essas coisas no seu
coração, meditando-as" (vers. 19). Sabia
identificar em tudo a vontade de Deus.
Quantas vezes nos perturbamos com pe-
quenas contrariedades? Ou com uma novi-
dade? Maria medita e descobre o projeto
de Deus: a Paz.
Paz é a palavra forte do tempo do Natal.
Maria gerou o Príncipe da Paz. Ela é mo-
delo para todas as mães. Jesus foi o ho-
mem de Paz. Suas palavras e gestos eram
de paz. Como cristãos busquemos a paz.

09. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
(Sugestão: Ladainha de Nossa Senhora... n° 984
ou as preces abaixo).
D. Como filhos de Deus, libertados por
Cristo e herdeiros dos bens do Pai, rogue-
mos:
Abençoai o Vosso povo, Senhor!
L. Que os cristãos se empenhem em reali-
zar a paz com todos os de boa vontade,
rezemos.
L. Que as comunidades cristãs cresçam na
fé, na coragem em denunciar os atentados
contra a vida, rezemos.
L. Que Maria, Mãe de Deus, proteja os
recém nascidos e suas famílias, rezemos.
L. Que a Eucaristia abra nossas comunida-
des para o acolhimento fraterno, rezemos.
D. Pai de bondade, princípio eterno dos

nossos dias, ouvi as nossas orações, por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Maria ofertou sua vida a Deus. Apre-
sentemos ao Senhor o que somos, com nos-
so dízimo e ofertas.
Sobe a Jerusalém... nº 488

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Queridos irmãos e irmãs: a Luz brilhou
em nossa escuridão! A Palavra do Pai re-
novou a criação! Saudemos com alegria o
Deus-Menino que veio plantar sua tenda no
meio de nós. Louvemos em Jesus a ternura
do Pai que nos alcançou!
Cantando: Louvai, louvai, louvai ao
Criador; cantai, cantai, cantai a Deus
que é nosso Pai!
D. Nós Vos agradecemos Pai da Vida, por-
que de Vós recebemos o Salvador! O vos-
so Filho divino tornou-se humano, fazendo
divino tudo o que é humano! Ele é o
"Emanuel", Deus com a gente, e todo o povo
fica contente!
Cantando: Vinde, cristãos, vinde à por-
fia, hinos cantemos de louvor! Hinos de
paz e de alegria, hinos dos anjos do Se-
nhor: // Glória a Deus nas alturas !//
D. Bendizemo-Vos, Senhor da paz, por-
que o vosso Filho assumiu nossa humani-
dade. Nele nos dais a certeza de que a noi-
te corre para a aurora, e abris para nós a
esperança de um novo dia!
Refrão: Cristo é o grande Sol, que veio
brilhar no meio de nós. Cristo é a paz
do mundo, é luz e verdade, é libertação!
D. Dai-nos a graça, ó Deus da Vida, de
celebrar em paz estes mistérios. Nossas
obras de justiça e paz proclamem aos opri-
midos que nasceu o Libertador!
Canto: Tudo seria bem melhor, se o Na-
tal não fosse um dia, e se as mães fos-
sem Maria, e se os pais fossem José, e se



a gente parecesse com Jesus de Nazaré.
//Estou pensando em Deus, estou pen-
sando no amor!//
D. Ó Pai, abençoai a Igreja em festa.
Abençoai vossos servidores. Em Cristo
eles descobrem a vossa misericórdia.
Socorrei os doentes, excluídos, e todos
aqueles que se recomendaram às nossas
orações.
Refrão: Jesus vem nascer em cada cris-
tão, Jesus vem trazer a paz e a união. (2x)
D. Recebei ó Deus santo, o louvor e a ado-
ração deste povo, que celebra o Natal de
Jesus. Recebei-o em nome dEle, que está
convosco e caminha conosco, agora e para
sempre! Amém.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que o Senhor nos ensinou. Pai nos-
so...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A indiferença em relação às chagas dos
tempos atuais é uma das principais causas
da falta de paz no mundo. Trata-se de uma
atitude que, muitas vezes, está ligada a di-
versas formas de individualismo que pro-
duzem isolamento, ignorância e egoísmo.
A paz deve ser conquistada. Ela não é um
bem que se obtém sem esforços. Precisa-
mos nos sensibilizar sobre a responsabili-
dade que temos com relação às graves
questões que atingem a família humana,
como fundamentalismos e perseguições por
causa da fé e da etnia. O que faremos?
Desejando viver a paz, saudemo-nos.
Senhor, fazei-me instrumento... nº 560

15. ORAÇÃO
D. Deus de bondade, cheios de alegria,
participamos desta celebração.
Concedei que sejamos conduzidos à vida
eterna. Nós que proclamamos a Virgem
Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

18. CANTO
Companheira Maria... nº 970
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49° DIA MUNDIAL DA PAZ

"Vence a indiferença e conquista a paz" é
o tema da mensagem para o 49º Dia Mundial
da Paz. A mensagem do Papa chama a aten-
ção para a "indiferença perante as pragas do
nosso tempo", "uma das principais causas da
falta de paz no mundo".  "A indiferença hoje
é muitas vezes ligada a diversas formas de
individualismo que levam ao isolamento, ig-
norância, egoísmo e, portanto, à falta de em-
penho. O aumento de informações não signi-
fica o aumento de atenção aos problemas, se
não for acompanhado por uma abertura das
consciências em sentido solidário. Para isso
é indispensável o contributo da família, da
escola, de operadores culturais, da mídia, mas
também dos intelectuais e dos artistas". "Só
se pode vencer a indiferença, enfrentando
juntos este desafio". "A paz deve ser conquis-
tada: não é um bem que se obtém sem esfor-
ços, sem conversão, sem criatividade e sem
dialética". (Pontifício Conselho Justiça e Paz).


