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Maria Mãe de Deus - 1º/01/2012

“Maria, Mãe de Deus”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
(Motivar a assembleia ao abraço da paz)
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Recordamos nesta oitava do Natal
o dia em que Jesus recebeu o nome de
Salvador, contemplamos a figura de Maria,
que participou do mistério da vinda do
Salvador, Jesus Cristo, nascido de Deus.
Também neste dia, sob o olhar e a bênção
do Senhor, iniciamos um ano novo com a
esperança de uma vida melhor para todos.
3. CANTO DE ABERTURA: 27 (CD 20) /
112 (CD 6)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM.
Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
com vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

5. PERDÃO: 161 (CD 3) / 162 (CD 3)
Dir.: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra, nos chama à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e supliquemos com confiança a misericórdia do Pai
(pausa). Peçamos perdão, cantando.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 205 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, promessa de
paz, por Maria, Mãe de teu Filho Jesus,
deste a toda a 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. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Nn 6, 22-27

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

DEUS FAZ COMUNHÃO

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.

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4)/
424 (CD 21)
RITO DA COMUNHÃO

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.

17. PAI NOSSO:
Dir.: Com amor e confiança rezemos a oração que Jesus nos ensinou. PAI NOSSO...

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!

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1036 (CD 19)
Dir.: Neste dia mundial da paz, saudemonos desejando a paz de Cristo.

10. SEGUNDA LEITURA: Gl 4,4-7

19. COMUNHÃO: 91 / 577 (CD 21)

11. EVANGELHO: Lc 2,16-21

Dir.: Demos graça ao Senhor, repartindo
entre nós este pão consagrado em memória
de Jesus, que se manifesta em nossa mesa
como nosso Salvador, a quem reconhecemos e adoramos, com Maria e os pastores.

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia + Antífona do Dia
De muitos modos, Deus outrora
nos falou pelos profetas;
nestes tempos derradeiros,
nos falou pelo seu Filho.

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18) / 834
(CD 18)

14. PROFISSÃO DE FÉ

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

15. PRECES DA COMUNIDADE: 753

21. ORAÇÃO

Dir.: Por intercessão de Maria, elevemos
a Deus as nossas preces.

Oremos (pausa): Ó Deus, a vossa bondade nos deu este sacramento que nos
enche de alegria e nos conduz para o
céu. Queremos, chegando lá, continuar
a bendizer a Santa Virgem Maria, Mãe de
Deus e Mãe da Igreja. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

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.
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ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

w Um lugar especial seja dado à imagem da Mãe do Senhor. Onde for
oportuno, um ícone da Teotokos
(Mãe de Deus) com flores e uma
lâmpada acesa à frente.
w 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 hão de permanecer, facilitando, inclusive, o trabalho das
equipes de animação do canto.
w Ritos iniciais: colocar, na procissão
de entrada, uma família com uma
criança nascida há pouco tempo;
podem ser levados símbolos da paz,
como a bandeira branca, flores.
w Ainda na procissão de entrada, além
da cruz, das velas, do livro das
leituras, uma pessoa vestida de
branco, ou um grupo de crianças,
traz uma bandeira branca, símbolo
da paz.
w Uma outra sugestão: a equipe de
celebração entra, em silêncio, com a
bandeira da paz e coloca-a perto do
círio pascal. Enquanto a bandeira é
conduzida, canta-se o refrão: “Força
da paz, cresça sempre, sempre
mais, que reine a paz, acabem as
fronteiras. Força da paz”.
w Dar no início da celebração o abraço
da paz e desejar feliz ano-novo.
w As leituras são feitas, de preferência,
por ministras leitoras da comunidade que sejam mães.
w Abraço da paz: se o abraço da paz
tiver sido dado no início da celebração, quem preside propõe um
tempo de silêncio (sem falatórios
de fundo!) para que todos orem
pela paz.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
w No próximo domingo celebraremos a
Solenidade da Epifania do Senhor. Preparem bem essa liturgia, valorizando as
folias de Reis e de Congo da comunidade
(se houver).
23. CANTO FINAL: 641 (CD 4)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: 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.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
GRAÇAS A DEUS!
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: 1Jo,2,22-28 / Sl 97(98) /
Jo 1,19-28
3ª-feira: 1Jo 2,29-3,6 /Sl 97(98) /
Jo 1, 29-34
4ª-feira: 1Jo 3,7-10/ Sl 97(98) /
Jo 1,35-42
5ª-feira: 1Jo 3,11-21/ Sl 99(100) /
Jo 1,43-51
6ª-feira: 1Jo 5,5-13 / Sl 147(147B) /
Mc 1,7-11
Sábado: 1Jo 5,14-21/ Sl 149 / Jo 2,1-11
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Ano “B” – Marcos
Marcos: Jesus, o Messias

w Marcos: colaborador de Paulo, seu nome
aparece apenas em Jo 14,51-52, nos
Atos dos Apóstolos e nas Cartas paulinas.
w Há também uma relação entre Pedro,
Marcos e a cidade de Roma, indicada
pelo texto de 1Pd, 5,13: “A igreja que
está em Babilônia (Roma), eleita como
vós, vos saúda, como também Marcos,
meu filho”.
w Escreveu em torno do ano 70 para os
cristãos de origem pagã das comunidades da Itália ou da Síria (não se sabe).
w É o Evangelho mais breve (11.229 palavras gregas, contra 19.044 de Lc e
18.278 de Mt).
w Seu Evangelho é destinado à sua comunidade que está sendo perseguida pelo
Império Romano. Isto exige do cristão
uma resposta de fé: seguir Jesus =
assumir sua causa: os pobres. A conseqüência de tal decisão é a cruz.
w É o Evangelho da experiência catecumenal da conversão. É o Evangelho do
catecúmeno.
w Ótica voltada para a pessoa de Jesus
Cristo e o seguimento da igreja (perspectiva cristológica).
w Marcos nos coloca frente a frente com
Jesus Cristo – o Messias que vem instaurar o reino de Deus. Não, porém,
de forma triunfante, mas como servo
sofredor, perseguido, executado na cruz.
w Jesus é apresentado progressivamen-

te, até ser revelado
como o Messias, o
Filho de Deus, apresentado já no início:
“Início do Evangelho
de Jesus Cristo, Filho de Deus” (1,1).
w Marcos procura
responder a uma
grande pergunta que perpassa todo o
seu Evangelho: “Quem é Jesus?”.
w Contudo, ele não responde diretamente.
Deixa à comunidade tal tarefa, pois terá
que fazer o caminho do Mestre:
w Elas (Maria Madalena, Maria, mãe de
Tiago e Salomé), “Perplexas elas saíram
do sepulcro e fugiram apavoradas. E não
disseram nada a ninguém, pois estavam
com medo” (16,8).
Portanto, para conhecer Jesus, deve-se
conhecer o que Ele fez (sua práxis). Só
compreenderá e conhecerá quem é Jesus,
a comunidade que assumir a sua pessoa
e seus ensinamentos.
Ao final do ano B, a comunidade, pela
liturgia, pela conversão e através da prática dos valores cristãos, deve ser capaz
de dizer QUEM É JESUS CRISTO, a quem
ela decidiu seguir, tornando-se discípula.
Margareth Ermelinda Barbosa Albani
Equipe Folheto Caminhada
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