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Nº 2229 – Ano C – Branca
SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA – 01/01/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste dia em que se completa a
oitava do Natal nos encontramos como
filhos e filhas de Deus, autor da vida, para
celebrar o mistério de nossa fé, bem como
contemplar a figura de Maria, Mãe de Deus
e nossa.
Proposto pelo Papa Paulo VI, comemora-se
hoje o Dia Mundial de Oração pela Paz e,
desse modo, reza-se especialmente pela
paz que emana de Jesus Cristo, que disse:
“Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a
minha paz”.
Salve, ó Santa Mãe de Deus, tu deste à
luz o Rei da paz, que veio para governar a
terra com justiça, para sempre.
3. CANTO DE ABERTURA: 112 (CD 6) / 113
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam sempre com todos vocês.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. ATO PENITENCIAL: 166 (CD 3) / 168
(CD 12)
Dir.: O Senhor disse: “Quem dentre vós
estiver sem pecado atire a primeira pedra”.
Arrependidos, supliquemos a misericórdia
de Deus.
Breve silêncio
Dir.: Deus de misericórdia, tenha piedade
de nós! Transforme o nosso coração e nos
torne testemunhas autênticas da vida nova,
enquanto peregrinamos por este mundo
até a vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 200 (CD 12) / 215
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, 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. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Dir.: Como filhos de Deus, libertados por
Jesus Cristo e, com ele, herdeiros de todos os bens celestes, apresentemos as
nossas preces.
Maria, Mãe de Deus, interceda por nós!

8. PRIMEIRA LEITURA: Nm 6,22-27
9. SALMO RESPONSORIAL: 66 (67)
QUE DEUS NOS DÊ A SUA GRAÇA E SUA
BÊNÇÃO!

w Santificai, ó Deus, vossa Igreja presente
e peregrina no mundo inteiro, vos suplicamos.
w Fortalecei na fé e no testemunho os
responsáveis pela paz entre os povos e
também as autoridades civis, sobretudo as que neste dia assumem a administração dos nossos municípios, vos
suplicamos.
w Abençoai, ó Deus, as sementes que
foram lançadas anteriormente, para que
neste ano possamos, à luz da palavra,
colher os frutos advindos desta semeadura, vos suplicamos.

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!

Preces espontâneas...
Dir.: Senhor nosso Deus, ouvi e acolhei as
súplicas que vos apresentamos, as que
verbalizamos e as que estão guardadas no
íntimo de nossos corações, por intercessão
de Maria, Mãe de Jesus, nosso irmão, que
vive e reina para sempre.

10. SEGUNDA LEITURA Gl 4,4-7
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
De muitos modos, Deus outrora nos falou
pelos profetas;
nestes tempos derradeiros, nos falou pelo
seu Filho.

Todos: Amém.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 2,16-21
Leitor: O Senhor esteja com vocês!

16. PARTILHA DOS DONS: 425 (CD 6) /
424 (CD 21)

Todos: Ele está no meio de nós!

RITO DA COMUNHÃO

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

17. PAI-NOSSO

Todos: Glória a vós Senhor!

Dir.: Rezemos com amor e confiança a
oração que Jesus Cristo nos ensinou: Pai-nosso...

13. PARTILHA DA PALAVRA
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23. CANTO DE ENVIO: 677 (CD 6)

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD12) /
789 (CD 26)

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

19. COMUNHÃO: 577 (CD 21) / 578 (CD 6)

Dir.: O Senhor esteja com todos vocês!

Ministro(a): Participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos, que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento.

Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: Deus todo-poderoso, fonte e origem
de toda bênção, conceda a todos nós as
suas bênçãos e nos guarde sãos e salvos
todos os dias deste novo ano.
Todos: Amém.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo!
Todos: Amém.

(Cântico 624 com antífona)
Antífona: “O Espírito está sobre mim, /
o Espírito a mim consagrou / Boa-Nova
aos cativos levar, / a seus pobres pregar
me enviou!”

25. LEITURAS DA SEMANA
4ª-feira: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98);
Jo 1,19-28
5ª-feira: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97(98);
Jo 1,29-34
6ª-feira: 1Jo 3,7-10; Sl 97(98);
Jo 1,35-42
Sábado: 1Jo 3,11-21; Sl 99(100);
Jo 1,43-51

20. RITO DE LOUVOR: 843 (CD 8)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
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 da Igreja. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Colocar, próximo ao altar, ou trazer na procissão de entrada uma imagem ou ícone de
Maria com o Menino.
w A cor litúrgica desta solenidade é branca.
Essa mesma cor é um dos símbolos da paz.
Privilegiar o uso do branco na ornamentação
do espaço litúrgico.
w No rito de louvor, pode-se cantar o Magnificat.
w Motivar para que, ao final da celebração, os
participantes manifestem uns aos outros os
votos de um santo e abençoado ano novo.
Pode-se cantar o hino: “É bonita de mais a
mão de quem conduz a bandeira da paz”
(Ofício Divino das Comunidades, p. 393-394).

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS:
Mobilizar a comunidade para o Abaixo
Assinado sobre o Projeto de lei de Iniciativa
Popular sobre os 10% para a Saúde Pública.
03

Fé viva e corações ardentes!
Dom Luiz Mancilha Vilela, ss.cc.
Arcebispo Metropolitano

Caríssimos irmãos e irmãs:
Saúde e paz!
Gostaria neste momento de fazer
eco ao pedido de Sua Santidade o Papa
Bento XVI por ocasião da Abertura do Ano
da Fé, que nós acompanhamos e fizemos
também, em nossa Catedral: Professemos
e proclamemos diariamente nossa fé, individualmente e, em comunidade.
Ora, esta preocupação do Santo Padre
deve tocar o nosso coração. A fé é um dom
muito precioso que recebemos de Deus,
através da Igreja, quando fomos batizados.
Sempre que recebemos um presente
de alguém damos uma resposta amigável
à pessoa que nos alegra com o presente
doado. Vamos, pois agradecer a Deus o
Dom que recebemos.
Muita gente gostaria de crer em Deus,
mas não tem essa alegria que nós temos. Precisamos, portanto, corresponder
ao Dom de Deus, através de atitudes de
amizade e gratidão para com Ele. Crer é
uma graça e uma responsabilidade! Não
desprezemos este Dom Precioso da fé!
Cultivemos nossa fé, orando todos os
dias seja com as próprias palavras, seja

usando as orações que a Igreja nos ensinou, meditando todos os dias a Palavra de
Deus e, pelo menos, todos os domingos,
participando da Santa Missa ou da Celebração da Palavra de Deus com a distribuição
da Sagrada Comunhão se, no bairro onde
reside, não houver Celebração da Missa
todos os domingos.
Cultivemos nossa fé participando dos
Círculos Bíblicos semanais. Cultivemos
nossa fé, participando da catequese e dos
grupos de jovens, infância missionária e
Movimentos Eclesiais.
Cultivemos a nossa fé participando
muito bem de nossas Comunidades Eclesiais à qual pertencemos.
Cultivemos a nossa fé em nossos
trabalhos, no exercício de nossa profissão,
e, sobretudo em nossa família. Uma família
unida na fé em Jesus Cristo é uma família
abençoada!
Desejo-lhes, meus queridos irmãos
e irmãs, um ano novo pleno de fé viva e
iluminado pela fé em Nosso Senhor Jesus
Cristo, todos guiados pelo Espírito Santo!
Deus (as)os abençoe!
Fé viva e corações ardentes!
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