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Santa Maria, Mãe de Deus 1° de janeiro de 2018
Solenidade

ANO NACIONAL DO LAICATO
DIA MUNDIAL DA PAZ

O SENHOR TE ABENÇOE E TE GUARDE
C. Neste dia celebramos a Solenidade de
Santa Maria Mãe de Deus. Na plenitude
dos tempos Deus enviou seu Filho ao
mundo, nascido de uma mulher. Por Cristo
alcançamos a nossa salvação. Maria é a
Mãe do redentor, cheia de graça e bem
aventurada do Pai.
Refrão: Maria , Ó mãe cheia de graça,
Maria, protege os filhos teus. Maria,
Maria, nós queremos contigo estar nos
céus.
C. Desejando anunciar a todos as
maravilhas do Pai, como os Pastores,
cantemos.
01. MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
T.: Para sempre seja louvado.
C. Sejam bem vindos. É bom estarmos hoje
na casa de Deus, neste primeiro dia do ano
civil. Peçamos a bênção do Senhor em
nossas vidas. Que tenhamos saúde e paz
para prosseguirmos caminhando em sua
presença.
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.

02. CANTO
Ave, Maria, Mãe do Salvador ...nº 935
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Jesus Cristo, o amor
do Pai e a força do Espírito Santo estejam
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é bondoso e misericordioso para
com os que abraçam a fé. Ele nos concede
a sua bênção e nos acolhe como filhos
amados. Peçamos perdão pelas vezes que
não correspondemos ao amor do Senhor
(silêncio).
Senhor, Vós sois o caminho...nº248
D. Deus todo poderoso tenha compaixão
de nós perdoe os nossos pecados e nos
conduza a glória da vida eterna. Amém.
05. HINO DO LOUVOR
D. Nesse primeiro dia do ano louvemos a
Deus pela nossa vida e por nossa
comunidade. Cantemos bem alegres.
(Entrar crianças com balões e bandeirinhas
brancas)

Glória a Deus nos altos céus! Paz na
terra... nº 256
06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que pela virgindade fecunda
de Maria destes à humanidade a
salvação eterna, dai-nos contar sempre
com a sua intercessão, pois ela nos
trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus nos fala da bênção
do Senhor. Bênção maior nós recebemos
na plenitude dos tempos: o nascimento do
Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo
nosso Senhor. Atentos, ouçamos.
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... Aos pastores na noite em paz...
nº 360
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje, celebramos a Solenidade de Santa
Maria, Mãe de Deus. Maria, a bem
aventurada do Pai. Aquela que disse sim e
trouxe ao mundo o Salvador. Que ela
continue a interceder pelo povo de Deus a
caminho da salvação. Que o seu sim de
amor inspire-nos a darmos um sim generoso
ao Senhor da Messe que nos chama.
Celebramos também o Dia Mundial da Paz
e o início do ano civil. Que continuemos
empenhados na construção da paz. Que,
testemunhando o amor e a esperanaça,
formemos uma Igreja viva e servidora.
A primeira leitura nos fala da bênção de
Deus. Essa bênção foi atribuída a Aarão.
Ela encerrava as celebrações litúrgicas do
Templo e era pronunciada por um
sacerdote. Ainda hoje, no envio da
celebração recebemos uma bênção. A
bênção é sinônimo de vida, liberdade,
fecundidade e paz. O padre, o ministro leigo,
os pais ou pessoas de mais idade são canais
da bênção. Quem abençoa é o próprio
Deus: “Assim invocarão o meu nome sobre
os filhos de Israel, e eu os abençoarei”. Nós
somos o Povo de Deus, e caminhamos sob
a sua proteção e bênção. É bom sentirmos

esse amor para com Deus. Confiar na sua
bênção e proteção. Confiar no seu amor.
Somente quem ama é capaz de abençoar.
Como cantávamos no Salmo, que Deus nos
conceda sempre: a sua graça e bênção, e
sua face esteja voltada para nós. E nós, que
abraçamos a fé, possamos trilhar os seus
caminhos.
O Evangelho nos fala da infância de Jesus.
Relata a pressa que os pastores (pessoas
pobres e excluídas) tiveram logo que
ouviram a boa notícia: “Hoje nasceu para
vós um Salvador”. Os pastores foram os
primeiros a anunciar e testemunhar o
nascimento do Salvador. Isso demonstra a
opção de Deus por todos, mas de modo
particular os pobres e marginalizados. Eles
voltaram para casa glorificando e louvando
a Deus pelo que viram e ouviram. Nós
também precisamos ter essa pressa no
anúncio da salvação. Partamos para as
periferias, vilas, hospitais e presídios para
levar a boa nova da salvação. Levemos
esperança, amor e alegria aqueles que estão
às margens e, às vezes, esquecidos pelos
próprios familiares. Testemunhemos que
esse Deus encarnado deseja a salvação de
todos e nos atrai com laços de amor.
Apressemo-nos em fazer de nossa Igreja
uma Igreja solidária e missionária a serviço
da vida para todos.
Na segunda leitura Paulo afirma que com o
sim de Maria, o Verbo se fez carne e habitou
entre nós. Desde então, nós recebemos a
filiação adotiva mediante a fé. Portanto,
somos filhos de Deus, herdeiros do Reino
dos Céus e temos em nós o Espírito Santo.
Não somos mais escravos, mas filhos. O
Apóstolo conclui: tudo por graça de Deus.
Irmãos e irmãs, que bom escutarmos da
boca de Deus palavras tão reconfortadoras
e cheias de amor e esperança: o Senhor
Deus abençoa o seu povo. Ele enviou Jesus
Cristo para nossa salvação. Adotou a cada

um de nós que abraçamos a fé como filhos
muito amados. Ainda nos envia ao mundo
para anunciar essa boa nova. Que neste ano
continuemos firmes nos passos de Jesus.
Que construamos o Reino de Deus,
anunciando a paz e levando a todos a alegria
de sermos uma Igreja missionária. Maria
Mãe de Deus. Rogai por nós.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D.Confiemos em Deus. Ele nos abençoa e
nos acolhe como filhos amados.
Professemos a nossa fé. Creio em Deus...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Deus que sempre está atento às
necessidades de seu povo elevemos as
nossas orações. Após cada pedido vamos
responder: Senhor escutai a nossa prece.
L.1 Senhor, nós vos pedimos pela Igreja
espalhada no mundo inteiro. Que pastores
e fiéis continuem levando a todos a alegria
do Evangelho, rezemos ao Senhor.
L.2 Senhor, nós vos pedimos por Dom
Paulo e por nossa Diocese nesses 60 anos
de caminhada. Que sejamos uma Igreja
viva, atuante e criativa, rezemos ao Senhor.
L.2 Senhor, nós vos pedimos pela nossa
juventude. Que nossos jovens cresçam no
conhecimento de Jesus e testemunhem a
todos a alegria de serem cristãos, rezemos
ao Senhor.
L.1 Senhor vos pedimos pelos idosos. Que
sintam a bênção de Deus que cuida de seus
filhos em todo o tempo, rezemos ao Senhor.
D. Ouvi, Pai de Bondade, essas orações
que foram ditas em voz alta. Escutai também
os pedidos silenciados em nossos corações.
Por Cristo Senhor nosso. Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos a Deus as nossas ofertas,
trazendo até o altar a nossa disponibilidade

e o desejo em servir. Ofereçamos também
o nosso dízimo, fruto do nosso trabalho e
sinal da bênção de Deus. Ele serve para a
manutenção da comunidade e da obra de
evangelização.
Longe, distante de casa... nº 483
12. PAI NOSSO
D. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito
de Jesus e iluminados pela sabedoria do
Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso...
13. ABRAÇO DO PAZ
D. "Bem aventurados os que promovem a
paz porque serão chamados filhos de
Deus". Construamos a paz com relações
fraternas. Saudemos nossos irmãos
desejando a paz de Cristo.
Quero te dar a paz... nº 553
14. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo,
recebemos a Palavra celeste. Concedei
que ela nos conduza a vida eterna, a
nós que proclamamos a Virgem Maria,
Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Epifania do Senhor. Valorizar os grupos
de "Folias de Reis", caso tenha na
Comunidade.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Testemunhando o Amor, a bênção e a
misericórdia do Senhor em nossas vidas ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
17. CANTO
Eis que surge... nº 749

15. AVISOS
- O Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS
2018" acontecerá em Ecoporanga. Será
de 10 a 13 de fevereiro. Procure o Grupo
de Oração da Renovação Carismática
em sua Paróquia para receber mais
informações. Faça sua inscrição e
participe conosco!
- No próximo domingo celebramos a

Leituras para a Semana
3ª 1Jo 2, 22-28 / Sl 97(98) / Jo 1, 19-28
4ª 1Jo 2, 29 – 3, 6 / Sl 97(98) / Jo 1, 29-34
5ª 1Jo 3, 7-10 / Sl 97(98) / Jo 1, 35-42
6ª 1Jo 3, 11-21 / Sl 99(100) / Jo 1, 43,51
Sáb.: 1Jo 5, 5-13 / Sl 147(147B) / Mc 1, 7-11
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