1
Nº 2050 - Ano C - Branco
Maria, Mãe de Deus - 01/01/2010

“Quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs recordando nesta
oitava do Natal, o dia em que o menino
recebeu o nome de Salvador, contemplamos a figura de Maria, que participou do
mistério do Cristo, nascido de Deus.
Nesta celebração acolhemos a bênção
de Deus para o novo ano do calendário
civil que se inicia, e nos comprometemos
a ser portadores da paz para o mundo, a
fim de que seja possível a superação dos
conflitos, preconceitos, intolerâncias entre
as nações, famílias e religiões.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
manifestada na ação das pessoas e grupos
que procuram a harmonia entre as criaturas
na construção de uma nova sociedade.
CANTO DE ABERTURA: 90/121

03. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra da Virgem
Maria. A paz de Deus esteja com vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
04. PERDÃO
Dir.: Invoquemos a misericórdia do Cristo,
nascido de Maria, nosso Salvador.
Canto: 161/182
Dir.: Deus de amor, acolhe nosso pedido,
por Cristo, nosso Senhor. Amém.
05. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo, cantando.
203/204

06. ORAÇÃO

13. PROFISSÃO DE FÉ

Oremos (pausa). Ó Deus, promessa de paz,
por Maria, mãe do teu filho Jesus, deste a
toda a humanidade a vida plena e a paz. Nas
lutas e desafios da vida, dá-nos a graça de
contar sempre com sua intercessão e prece,
já que nos trouxeste o autor da vida, Jesus
Cristo, teu filho e nosso Senhor, por quem te
pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém.

14. LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Dir.: Façamos ao Pai, por intercessão de
Maria, as nossas preces.
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Santa Maria – rogai por nós
Mãe de Jesus Cristo – rogai por nós
Esposa de José, o carpinteiro – rogai por nós
Virgem pequenina e pobre – rogai por nós

DEUS NOS FALA

Filha de Abraão – rogai por nós
Serva fiel do Senhor – rogai por nós
Mãe de todos os que crêem – rogai por nós
Arca da nova aliança – rogai por nós

07. PRIMEIRA LEITURA: Nm 6,22-27
08. SALMO RESPONSORIAL: 66(67)

Bendita entre todas as mulheres – rogai por nós
Alegria do povo de Deus – Rogai por nós
Honra de nossa gente – rogai por nós
Auxílio dos cristãos – rogai por nós

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
Que Deus nos dê 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.

Rainha da paz – rogai por nós
Mãe dos discípulos de Jesus – rogai por nós
Mãe dos pobres – rogai por nós
Mãe dos perseguidos – rogai por nós

Exulte de alegria terra inteira,
pois julgais o universo com justiça;
os povos governais com retidão,
e guiais, em toda a terra as nações.

Consoladora dos aflitos – rogai por nós
Nova Judite – rogai por nós
Espelho de justiça – rogai por nós
Morada do altíssimo – rogai por nós

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!

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
mundo – perdoai-nos Senhor
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
mundo – ouvi-nos Senhor

09. SEGUNDA LEITURA: Gl 4,4-7

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
mundo – tende piedade de nós.

10. EVANGELHO: Lc 2,16-21
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 416 ou Aleluia, Aleluia
De muitos modos, Deus outrora nos falou
pelos profetas; nestes tempos derradeiros
nos falou pelo seu filho.

Dir.: Ouvi, Pai de bondade, nossos pedidos,
na festa de Maria, mãe do teu Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

12. PARTILHA DA PALAVRA

16. LOUVAÇÃO

15. PARTILHA DOS DONS: 550/552
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Pai Nosso..., pois vosso é o reino, o poder
e a glória para sempre.

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

17. PAI NOSSO

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

19. COMUNHÃO: 759/760

É nosso prazer dar-te graças ó Pai, por
Cristo Jesus, nosso Salvador. Celebrando a memória de Maria, mãe do Senhor,
proclamamos tua bondade, inspirandonos no mesmo hino que ela cantou em
teu louvor, ao contemplar em sua própria
vida as grandezas do teu amor. Na verdade
fizeste grandes coisas por toda a terra e
estendeste a tua misericórdia a todas as
gerações, quando olhando a humildade de
tua serva, nos deste por ela, o Salvador
da humanidade, teu Filho, Jesus Cristo,
Senhor nosso.

20. ORAÇÃO:
Oremos (pausa). Ó Deus de bondade,
cheios de alegria recebemos os sacramentos do teu amor. Pela força deles
possamos, neste ano que inicia, caminhar conduzidos pelo Evangelho, nós que
proclamamos a Virgem Maria, Mãe de
Deus e Mãe da Igreja. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

DEUS NOS ENVIA

Glória a ti, Senhor, graças e louvor.
Esta comunidade aqui reunida recorda da
páscoa de Jesus, escutando tua Palavra,
na esperança de ver o novo céu e a nova
terra, onde não haverá fome, nem morte,
nem dor, e onde viveremos na plena comunhão do teu amor.

21. NOTÍCIAS E AVISOS
22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus que olhou para Maria volte os
seus olhos para nós e nos faça caminhar
na esperança da libertação agora e sempre.

Glória a ti, Senhor, graças e louvor.
Por este sinal do corpo do teu Filho, expressamos nosso desejo de corresponder
com mais fidelidade à missão que nos
deste e invocamos sobre nós o teu Espírito.
Apressa o tempo da vinda do teu reino e
recebe o louvor de todo o universo e de
todas as pessoas que te buscam

TODOS: Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Pai, Filho e o Espírito
Santo.
TODOS: Amém.
Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe em cada dia deste novo ano.

Glória a ti, Senhor, graças e louvor.

TODOS: Graças a Deus.

Toda nossa louvação chegue a ti em nome
de Jesus, por quem oramos com as palavras que ele nos ensinou.

23. CANTO FINAL
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ORIENTAÇÕES
• Um grupo de pessoas acolhe o
povo que vai chegando para a celebração, saudando, desejando a
paz e um feliz ano novo. Usar como
saudação o refrão do Salmo: Que
Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Podemos distribuir uma fita ou
lenço branco.
• Na procissão de entrada, além da
cruz, velas, livro das leituras, uma
pessoa vestida de branco ou um
grupo de crianças, traz a bandeira
branca, símbolo da paz.
• Ao final do Ato Penitencial, ou
no abraço da paz, poderá ser feito
um pequeno rito da paz: a pessoa
ou grupo que traz a bandeira dança
em meio à assembléia, enquanto se
canta: É bonita demais (ou outro).
• Quem preside introduz esse rito,
lembrando que no mundo inteiro, neste
dia se reza pela paz. No final do rito,
todos se abraçam desejando a paz.
• A Ladainha de Nossa Senhora pode
ser cantada.
• Os folhetos de subsídios são muito
úteis, mas não devem substituir a
criatividade da equipe que prepara
a celebração.
• Melodias para os salmos ANO C
– CD – Cantando os Salmos – Vol I
e II, Irmã Miriam – Paulus.

Invocação à Mariama
D. Hélder Câmara, 1982
“Mariama, Nossa Senhora, mãe de Cristo
e Mãe dos homens!
Mariama, Mãe dos homens de todas as

raças, de todas as cores, de todos os
cantos da Terra.
Pede ao teu filho que esta festa não termine
aqui, a marcha final vai ser linda de viver.
Mas é importante, Mariama, que a Igreja
de teu Filho não fique em palavra, não fique
em aplauso.
Não basta pedir perdão pelos erros de
ontem. É preciso acertar o passo de hoje
sem ligar ao que disserem.
Claro que dirão, Mariama, que é política,
que é subversão. É Evangelho de Cristo,
Mariama.
Claro que seremos intolerados.
Mariama, Mãe querida, problema de negro
acaba se ligando com todos os grandes
problemas humanos.
Com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões.
Mariama, que se acabe, mas se acabe
mesmo a maldita fabricação de armas. O
mundo precisa fabricar é Paz.
Basta de injustiça!
Basta de uns sem saber o que fazer com
tanta terra e milhões sem um palmo de
terra onde morar.
Basta de alguns tendo que vomitar para
comer mais e 50 milhões morrendo de
fome num só ano.
Basta de uns com empresas se derramando
pelo mundo todo e milhões sem um canto
onde ganhar o pão de cada dia.
Mariama, Senhora Nossa, Mãe querida,
nem precisa ir tão longe, como no teu
hino. Nem precisa que os ricos saiam de
mãos vazias e o pobres de mãos cheias.
Nem pobre nem rico.
Nada de escravo de hoje ser senhor de
escravo de amanhã. Basta de escravos.
Um mundo sem senhor e sem escravos.
Um mundo de irmãos.
De irmãos não só de nome e de mentira.
De irmãos de verdade, Mariama”.
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