O Dia do Senhor
Ano C - XXIX - Nº 1733 - cor branca - 01/01/2019

SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
DEUS ENVIOU O SEU FILHO, NASCIDO DE UMA MULHER (Gl 4,4)
Dia Mundial da Paz

2. Canto Inicial (Fernando Nunes)

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações
do Tempo do Natal e a recordação da vida. Em um local
próximo ao altar colocar as imagens de Jesus e José.
Durante o canto de ambientação, uma mulher conduz a
imagem de Maria que será colocada junto às imagens de
Jesus e José.
(F. X. Engelhart)

1 - Ave, Maria, cheia de graça, Deus é contigo,
Mãe do Senhor. (bis)
Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
2 - Bendita sejas entre as mulheres, Virgem das
virgens, Mãe de Jesus. (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs de
nossa comunidade e visitantes, sejam todos
bem-vindos! É com grande alegria que nos
reunimos para celebrar o Mistério de nossa
Fé nesta Solenidade da Santa Mãe de Deus
Maria. Hoje é um dia de festa e muitos são
os motivos pelos quais queremos louvar
e agradecer a Deus. Coloquemos em suas
mãos nossa vida pessoal, comunitária e
social. (Recordação da vida) Como família de Deus
reunida, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.
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1. Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, Emanuel o Messias Jesus, o
Salvador de vocês.
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem Ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o Salvador.
2. Grande alegria inundou nosso ser, pois nossos
olhos O viram, e se cumpriu a promessa de Deus,
aqui na terra desceu.
3. Foram as palavras do anjo ao descer, hoje
nasceu em Belém, O grande Eu sou, sim o Deus
de Israel, o nosso Salvador*. (Cantai..., ao Senhor,
louvem a Deus com suas vozes cantai ... Óhhh
vem, adorar!)
Glória a Deus nas Alturas no céu, paz a quem ele
quer bem! Cantemos todos em grande louvor,
pois nasceu o salvador. (2x) Salvador!
Presidente - Nesta celebração, nós bendizemos
a Deus pelo sim de Maria e nos comprometemos
a lutar pela paz no mundo, pela superação dos
conflitos, dos preconceitos e da intolerância
entre pessoas, famílias, religiões e nações. Neste
compromisso, façamos o sinal da nossa fé. Em
nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que
intercede a Deus por nós, abramos o nosso
coração ao arrependimento e peçamos perdão
das nossas faltas e omissões (silêncio). Confiantes
em sua bondade, supliquemos.
- Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem
Maria vos fizestes nosso irmão, tende piedade
de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, Filho do homem, que conheceis e
compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de
nós.

Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de
nós uma só família, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus, Pai de amor, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Deus da Vida que
nos enviou seu Filho amado nascido de Maria para
nos ensinar o caminho da Salvação.
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus,
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós. Vós que tirais o pecado do mundo acolhei
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só Vós sois o Santo, só Vós,
o Senhor, só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de
Deus Pai. Amém. (5x)

5. Oração

Presidente - Ó Deus, que pela virgindade fecunda
de Maria destes à humanidade a salvação eterna,
dai-nos contar sempre com a sua intercessão, para
que sejamos agraciados com a vossa bênção e
com a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(CD Novena de Natal 2010)

Luz do Universo, ó Deus da vida, escutaremos tua
Palavra, seja hoje bênção pra toda a terra, e a nós
confirme a graça.

6. Leitura do Livro dos Números (6, 22-27)
7. Salmo Responsorial (66) (CD Cantando os Salmos)

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. (bis)
- Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e
sua face resplandeça sobre nós! Que na terra se
conheça o seu caminho e a sua salvação por entre
os povos.
- Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o
universo com justiça; os povos governais com
retidão, e guiais, em toda a terra, as nações.
- Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que
todas as nações vos glorifiquem! Que o Senhor e
nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins
de toda a terra!

8. Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas (4, 4-7)
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9. Canto de Aclamação (Ir. Míria T. Kolling)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos
profetas; nestes tempos derradeiros, nos falou
pelo seu Filho.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (2, 16-21)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - No Deus Uno e Trino, fonte de
Santidade professemos nossa fé, rezando.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado,
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para
nossa salvação, desceu dos céus: (todos de inclinam)
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da
Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos
profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para remissão
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém!

13. Preces da Comunidade

Presidente - Ao nosso Deus e Pai, peçamos
confiantes por nossas necessidades e cantemos
após cada pedido: Senhor da vida, ouvi vosso
povo! (CD 300 Anos de Aparecida)
- Senhor, abençoai a vossa Igreja e seus pastores,
o Papa Francisco, nossos bispos, os padres,
diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas
para que sejam cada vez mais comprometidos com
o projeto de vida nova que Jesus veio anunciar.
Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a Vossa Sabedoria a todos
os governantes que hoje estão tomando posse
em nossos Estados e no País para que façam um
governo voltado para o bem de todos lembrando
especialmente dos mais pobres. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai a todos nós muitas bênçãos neste
novo ano que inicia, para que as nossas ações
possam tornar nossos lares, nossa comunidade e
nossa sociedade um lugar de diálogo e convivência
fraterna. Nós vos pedimos.

Presidente - Rezemos a Oração pela Paz.
Senhor, Deus da paz, tu que criastes os homens
para serem herdeiros da Tua glória, nós Te
bendizemos e agradecemos porque nos enviastes
Jesus, Teu Filho bem-amado. Tu fizeste dEle, no
mistério da Sua Páscoa, o realizador da nossa
salvação, a fonte de toda paz, o laço de toda
fraternidade. Agradecemos pelos desejos,
esforços e realizações que Teu Espírito de paz
suscitou em nossos dias, para substituir o ódio
pelo amor, a desconfiança pela compreensão, a
indiferença pela solidariedade. Abre mais ainda
nosso espírito e nosso coração para as exigências
concretas do amor a todos os nossos irmãos,
para que sejamos, cada vez mais, artífices da paz.
Lembra-Te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem
e morrem para o nascimento de um mundo mais
fraterno. Que para os homens de todas as raças
e línguas venha Teu Reino de justiça, paz e amor.
Amém.

2 - As nossas mãos se elevam, para, num gesto
de amor, retribuir a vida, que vem das mãos do
Senhor.

16. Louvação

Presidente - Louvemos ao nosso Deus por todos
os que acolhem o projeto de salvação que Jesus
veio nos ensinar, cantando.
(Marco Campos - Pe. Ney Brasil)

1 - O Deus, que era outrora invisível, reergue o
homem caído e o sonho ele torna possível: Eleva
ao céu o remido!
Vinde, adoremos o Cristo, Cristo, luz do mundo!
2 - Aqueles que o céu admiravam de longe virão
adorá-lo; E o Rei, a quem tanto buscavam, no
Cristo irão contemplá-lo!
3 - Em busca de um mundo irmão, o Reino, então,
nos atrai! Unidos, num só coração, ousamos
chamar-te de Pai!

Deus nos faz irmãos

(Papa Paulo VI)

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário entra uma pessoa com uma bandeira
branca, erguendo-a diante do altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Maria estava continuamente diante
da face de Deus. Por isso o Senhor realizou nela
as maravilhas que seu Pai pedia. Ele também
quer realizar algo muito bom em cada um de
nós. Apresentemos ao altar do Senhor o nosso
coração sincero para acolher e fazer a vontade de
Deus na família, na comunidade e na sociedade,
especialmente na luta pela paz.
(Frei Fabreti)

Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar
e dar sem receber, quero sempre mais perdoar,
trabalhar na conquista e vitória da paz!
Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão;
onde houver a discórdia, que eu leve a união e
tua paz!

15. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (José Thomaz Filho - Frei
Fabreti)

Deus nos espera em Belém, sabe da fome que
temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós
veremos.
1 - Toda a bondade de Deus desde o começo
vigora. Felizes todos os povos: hoje conosco ele
mora!
2 - Foram Maria e José os escolhidos da vida, que
viram felicidade em se entregar sem medida.
(Onde houver Celebração Eucarística) (José Raimundo Galvão)

1 - As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na
dor e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor.
Deus ama os pobres e se fez pobre, também,
desceu à terra e fez pousada em Belém.

17. Pai Nosso

Presidente - Manifestemos ao mundo a alegria
de sermos todos filhos de Deus. Rezemos como
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Os nossos votos de paz, neste
dia, devem ser a extensão da bênção que é
Jesus, e que Maria fez chegar até nós. Em
Jesus é que desejamos paz e bênção a todos.
Saudemo-nos.
(D.R. - CD Agnus Dei 92)

Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção,
vivendo cada dia no Senhor... (bis)
Irmão você também é uma bênção para mim, que
seria da minha vida sem você. Aperte a minha
mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque
vejo Cristo em Ti!

19. Canto de Comunhão (se houver)
(João de Araújo - André Jamil Zamur)

1 - Já o céu contemplamos neste dia, pois nasceu
para nós o Salvador! E, feliz, eis a terra ao céu
unida no louvor puro e santo ao Deus amor.
Já cumpriu-se a profecia, já nasceu o Salvador.
Céus e terras, na alegria, cantam hoje um só
louvor. No presépio pequenino e no pão celestial,
honra e glória ao Deus Menino, num louvor
sempre eternal.
2 - Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma
luz que é celeste o mundo viu. No clarão redentor
que brilha agora, no deserto a esperança então
floriu.
3 - Tudo é pobre na gruta e tão singelo, mas
transborda de paz como um jardim. E Natal
é mistério assim tão belo, pois quis Deus ser
também pequeno assim.
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4 - Vindo a nós, entre pobres, na alegria, o Senhor
sempre é luz para as nações. E, se, humilde, em
Belém nasceu um dia, hoje vem renascer nos
corações.

20. Oração

Presidente - Ó Deus, fonte de toda bênção,
fizestes de Maria a Mãe de vosso Filho Jesus, o
Senhor da Paz. Alimentados pela vossa Palavra
(e pela Comunhão), concedei-nos viver cada dia
do novo ano em santidade e justiça, celebrando
o Vosso louvor, pelo Nome Bendito de Jesus, que
vive e reina para sempre. Amém.

Deus nos envia

- Maria é exemplo de fé para nós. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (José Acácio Santana)

A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz, os
anjos cantaram glória, quando nasceu Jesus!
1 - Eu quero ver os pastores chegando pra visitar o
Menino Jesus. Eu quero ver todo o povo sorrindo
e junto seguindo a mensagem da luz.
2- Eu quero ver tua estrela no céu, iluminando
o caminho do bem. Eu quero ver todo o povo
sorrindo e junto seguindo a lição de Belém.

Preparando a Partilha da Palavra

21. Notícias e Avisos
22. Mensagem de Ano Novo
FELIZ 2019
O DIA MUNDIAL DA PAZ nos leva a reproduzir
em nossas atitudes as atitudes de Jesus
Cristo, tornando-nos promotores da paz,
que é obra de justiça e amor. Cultivemos,
portanto, a ternura, a acolhida, a misericórdia,
o respeito mútuo, a capacidade de perdoar
e de amar, e seremos artífices da construção
da verdadeira paz. O novo Ano será o Ano da
Esperança e da Solidariedade, como expressão
da fraternidade que desde o início caracteriza
a vida da Igreja. Precisamos deixar que a graça
do Espírito Santo reavive a nossa fé e a nossa
disponibilidade missionária e caritativa a fim
de colaborarmos com Jesus Cristo para tornar
este país mais conforme ao Seu projeto de
salvação. Nossa Senhora da Saúde, na sua
amorosa maternidade, acompanhe a cada um
de nós. Por sua intercessão Deus abençoe a
todos, de modo particular os doentes e todos
aqueles que sofrem e nos dê Paz e Serenidade
para crescermos como família Santa de Deus.
Na ternura do Príncipe da Paz, um Feliz e
abençoado 2019!
Muitas Bênçãos!
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias - Bispo Diocesano

23. Homenagem à Maria e ao Dia
Mundial da Paz
(A equipe prepara com criatividade este momento.)

24. Bênção

Presidente - Deus vos abençoe e vos guarde.
Amém.
- Ele vos mostre a sua face e se compadeça de
vós. Amém.
- Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.
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Hoje é dia 1º de janeiro! Encontramo-nos
reunidos por diversas razões: celebramos a
oitava do Natal, a solenidade da Santa Mãe
de Deus, o Dia Mundial da Paz e o início de
um novo ano. Realmente, ter tantos motivos
para celebrar é uma bênção! A primeira
leitura nos mostra uma antiga bênção, com
a qual encerravam-se as ações litúrgicas no
templo de Jerusalém. Abençoar é desejar que
aconteçam coisas boas na vida de alguém.
A carta aos Gálatas nos diz que o Filho de
Maria nos resgata da Lei e nos torna filhos.
A maior bênção de Deus Pai é seu Filho
Jesus, nascido de Maria, na plenitude do
tempo messiânico, coroamento da esperança
longamente guardada pelo povo. Nasceu
submisso à Lei, como sua Mãe, para que
nos tornássemos filhos do mesmo Pai. No
Evangelho de hoje vemos Maria prestando
atenção no que acontece, cumprindo as
tradições de sua religião judaica e meditando
no coração para acolher o recado de Deus em
cada momento de sua vida. Saber contemplar
a vida com o coração é arte fundamental
para os que querem ser construtores de paz.
É preciso pacificar o coração, educar o olhar
para ver solidariamente o outro e os fatos
da história, dar tempo e espaço para Deus
se comunicar. Maria estava continuamente
diante da face de Deus. Por isso o Senhor pode
realizar nela as maravilhas que seu coração de
Pai pedia. Ele também quer realizar algo muito
bom em cada um de nós. Condição essencial:
coração e olhos abertos para nossas próprias
possibilidades, para as necessidades do
próximo e para o projeto do Reino na realidade
concreta de cada dia.
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