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Nº 2110 - Ano A - Branco
Santa Mãe de Deus - 1º/01/2011

“Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher”
DEUS NOS REÚNE

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, neste dia, a Igreja
nos convida para festejarmos Maria Mãe de
Deus e celebrarmos o “Dia Mundial da Paz”,
paz esta sonhada e desejada por Jesus.
Somos convidados não apenas a celebrar
mas, acima de tudo buscar realizar aqui e
agora uma cultura de PAZ.
Maria – Rainha da paz – cuja solenidade
celebramos, nos ensina a discernir a presença de Deus em nossa história.
No Brasil, hoje é o grande dia da posse
dos nossos novos governantes.
3. CANTO DE ABERTURA: 56 (CD 20) /
76 (CD 4)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Dir.: A paz de Deus, nosso Pai, o amor
do Filho e a comunhão do Espírito Santo
estejam com vocês.

Dir.: Neste dia em que celebramos o dia
mundial da paz, reconheçamos nossa condição de pecadores, pelas vezes que não
buscamos a paz em nossos lares, trabalho,
comunidade, sociedade... invoquemos a
misericórdia de Deus Pai.
(Silêncio)
Cantemos: 148/151 – (CD 3)
6. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho, com
o Espírito Santo, cantando: 203 (CD 3) /
204 (CD 3).
7. ORAÇÃO
Oremos(pausa) Ó Deus, promessa de
paz, por Maria, Mãe de teu Filho Jesus,
deste a toda humanidade a vida plena e
a paz. Nas lutas e desafios da vida, dános 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!

pedidos (em silêncio, pela intercessão
da Virgem Maria, lembremos de tudo o
quanto necessitamos de Deus e desejamos receber dele em graça e força para
essa novo ano). (Em seguida, entoa-se a
Ladainha – ver opções no livro “Cantai”).

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Nm 6,22-27
9. SALMO RESPONSORIAL: 66 (67)

– Senhor, tende piedade de nós
– Cristo, tende piedade de nós
– Senhor, tende piedade de nós

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
– 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 sua salvação por entre os povos.

– 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.
Filha de Abraão, rogai por nós.
Serva fiel do Senhor, rogai por nós.
Mãe de todos os que creem, rogai por
nós.
Arca da Nova Aliança, rogai por nós.
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.
Rainha da paz, rogai por nós.
Mãe dos discípulos de Jesus, rogai por
nós.
Mãe dos pobres, rogai por nós.
Mãe dos oprimidos, rogai por nós.
Mãe dos perseguidos, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Nova Judite, rogai por nós
– Cordeiro de Deus que tira os pecados
do mundo, ouvi-nos Senhor.
– Cordeiro de Deus que tira os pecados
do mundo, tende piedade de nós.

– 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!
10. SEGUNDA LEITURA: Gl 4,4-7
11. EVANGELHO: Lc 2,16-21
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona
Dir.: O Senhor esteja com vocês.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!
Dir.: Proclamação da Boa Notícia de Jesus
Cristo segundo São Lucas
13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Ouve, Pai de bondade, nossos pedidos, na festa de Maria, Mãe de teu Filho,
que vive contigo na unidade do Espírito
Santo. Amém.

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD 4) /
520 (CD20)

Dir.: Por Maria, elevemos a Deus nossos
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17. RITO DE COMUNHÃO

Dir.: Voltemos nosso corpo e estendamos
nossa mão em direção ao Oriente, onde
nasce o sol. Peçamos a paz para todos os
povos que ali vivem.

(Seguir as orientações de Dom Luiz no
verso do folheto)

O Deus de toda luz fortaleça a nós e a todos,
pessoas e grupos, que se empenham pela
paz no mundo.

18. PAI NOSSO
Dir.: Recebe, Senhor, o nosso louvor, e a
súplica que fazemos com a oração que
teu Filho nos ensinou:

TODOS: AMÉM!
Dir.: Voltemos nosso corpo e estendamos
nossa mão em direção ao Ocidente, onde
o sol se põe. Peçamos a paz para todos
os povos que ali vivem.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 595
20. COMUNHÃO: 704 (CD 14) / 758 (CD 6)
21. Louvor

O Deus que é força do universo nos liberte
de todos os males e perigos, e livre os
povos das guerras e discórdias.

Dir.: Nossa alma se une ao de nossa querida Mãe e eleva a Deus seu louvor, porque
reconhecemos que Ele é o Deus que fez,
faz e fará maravilhas na vida de seu povo...
(Canta-se o Magnificat)

TODOS: AMÉM!
Dir.: Voltemos nosso corpo e estendamos
nossa mão em direção ao Norte, e peçamos
a paz para todos os povos que ali vivem.

22. ORAÇÃO
Oremos(pausa) Ó Deus, a terra toda canta as tuas maravilhas. Nós nos unimos
a esse louvor porque, no primeiro dia
deste novo ano, experimentamos o teu
carinho nesta celebração. Que este encontro fortaleça em nós o compromisso
pela paz e a comunhão com Jesus, Filho
de Maria, Deus contigo, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

O Deus de todo o universo nos faça solidários com os que sofrem.
TODOS: AMÉM!
Dir.: Voltemos nosso corpo e estendamos
nossa mão em direção ao Sul, e peçamos
a paz para todos os povos que ali vivem.
O Deus dos fracos nos faça lutar sempre
contra toda injustiça.
TODOS: AMÉM!

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Abençoe-nos o Deus de toda paz, o
Pai, o Filho e o Espírito Santo.
TODOS: AMÉM! ALELUIA!

23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO FINAL: 811 (CD 6) / 1133

Dir.: Vamos em paz e que a graça do Senhor
nos acompanhe!

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

TODOS: GRAÇAS A DEUS.
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ORIENTAÇÕES
• A cor litúrgica é o branco ou dourado.
• Na procissão de entrada, pode entrar
uma família com uma criança nascida
há pouco tempo. Podem ser levados
objetos que representem paz, como
a bandeira branca, flores (na entrada
ou em outro momento preparado para
isso).
• O cuidado com o repertório litúrgicomariano é essencial para que não se
desfigure esta importante festa mariana. Evidentemente, por estar em
contexto natalino, alguns elementos
do tempo haverão de permanecer,
facilitando inclusive o trabalho das
equipes de animação do canto.
• Pode-se dar, caso prevejam assim,
no início da celebração o Abraço da paz
e desejar os votos de feliz Ano Novo.
• As leituras são feitas, (de preferência), por ministras leitoras da comunidade que sejam mães.

festa

mariana
Na oitava do Natal se celebra a festa de
“Maria, Mãe de Deus”. Na verdade as
leituras bíblicas põem a tônica no “filho
de Maria” e no “Nome do Senhor”, mais
do que em Maria.
De fato, a antiga “benção sacerdotal” é
ritmada pelo nome do Senhor, repetido no
início de cada versículo (1ª leitura); o texto
de São Paulo acentua a obra de libertação
e salvação realizada por Cristo, na qual é
engastada a figura de Maria, graças à qual,

o Filho de Deus pôde vir ao mundo como
verdadeiro homem (2ª leitura); o evangelho
termina com a imposição do nome de Jesus, enquanto Maria participa em silêncio
do mistério deste filho nascido de Deus.
Essa atenção preponderante sobre o “Filho” não reduz o papel da Mãe; Maria é
totalmente Mãe porque esteve em total
relação com Cristo; por isso, honrando-a,
o Filho é mais glorificado.
Quanto ao título de Mãe de Deus, exprime
a missão de Maria na história da salvação,
que está na base do culto e da devoção
do povo cristão, uma vez que Maria não
recebeu o dom de Deus só para si, mas
para levá-lo ao mundo.
(...) Maria, que deu a vida ao Filho de
Deus, continua a apresentar aos homens
a vida divina, É, por isso, considerada
mãe de cada homem que nasce para a
vida de Deus, e mãe de todos. Com os
orientais, também nós honramos “Maria
sempre Virgem, solenemente proclamada
santíssima Mãe de Deus pelo Concílio de
Éfeso, para que Cristo fosse reconhecido,
em sentido verdadeiro e próprio, Filho de
Deus e Filho do homem” (UR 15).
É em nome de Maria, mãe de Deus e mãe
dos homens, que hoje se celebra no mundo
inteiro o “dia da paz”; aquela paz que Maria,
uma de nós, encontrou no abraço infinito
do amor divino; aquela paz que Jesus
veio trazer aos homens que creram no
amor. Em sentido bíblico, a paz é o dom
messiânico por excelência, é a salvação
trazida por Jesus, é a nossa reconciliação
e pacificação com Deus.
Missal dominical – Missal da Assembleia Cristã
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