
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
Tempo do Natal, a recordação da vida, com antecedência e na 
entrada da igreja arrumar, com criatividade, um lugar com a 
imagem de Nossa Senhora que será conduzida na procissão 
de entrada. Para dar início à celebração, cantar o canto de 
ambientação até que a assembleia fique em silêncio. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Messias Donizetti de Oliveira - Rogério Gomes) 
1 - No princípio era o Verbo e o Verbo se fez 
homem, habitando entre nós, para a nossa 
salvação. Nasceu para nós um menino, um filho 
nós ganhamos, o filho da Virgem Maria, que em 
Deus é nosso irmão. 
Deus nasceu entre nós como criança e com Ele 
nasceu uma nova esperança. (bis) 
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (João de Araújo - André Jamil Zamur) 
1 - Vinde irmãos e exultai na alegria. Do céu 
vede mistérios sem véus e com anjos cantai na 

harmonia. Glória a Deus no mais alto lá dos céus! 
Feliz Natal! Nasceu Jesus! Brilhou a luz do eterno 
amor. Glória e louvor ao dom do céu. Emanuel, 
Deus Salvador! 
2 - Paz aos homens de boa vontade, lá no céu 
cantam anjos também! É Jesus vindo a nós na 
humildade, toda terra se torna então Belém. 
3 - Hoje o sonho de Deus tudo abraça, para tudo 
salvar pelo amor. E é Jesus, dom do Pai, pura 
graça, rei da paz, Verbo eterno e Salvador.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos! Celebrando a Solenidade de Maria, Mãe 
de Deus, a Igreja nos convida a acolher a vida 
divina em nossos corações a exemplo de Maria. 
Iniciamos um novo ano e somos convidados 
com toda a nossa Diocese a celebrar o Ano 
Jubilar Missionário. Reunidos como família em 
Cristo, façamos o sinal da nossa fé. Em nome 
do Pai...
Presidente - O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Que a nossa participação na 
celebração da Santa Liturgia nos torne discípulas 
e discípulos missionários. Coloquemos sob a 
interceção da Mãe de Deus a nossa vida pessoal, 
comunitária e social (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - No início desta celebração, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 
(Silêncio) Confiantes, 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.
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10. Canto de Aclamação (D.R.)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - De muitos modos, Deus outrora nos falou 
pelos profetas; nestes tempos derradeiros, nos 
falou pelo seu Filho.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (2, 16-21)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Uno e Trino professemos a 
nossa fé, cantando.
(Adaptação Fr. Policarpo Berri)
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

14. Ladainha
Neste momento, um casal de jovens, da Mesa da Palavra, 
proclama alternadamente a Ladainha e a assembleia responde.

Presidente - Irmãos e irmãs, em comunhão com 
todas as pessoas e as Igrejas, elevemos confiantes 
nossas preces ao Senhor da paz, rezando a 
ladainha abaixo.
- Cristo, nossa paz! - Cristo, nossa paz!
- Senhor, tem piedade de nós! - Senhor, tem...
- Cristo, tem piedade de nós! - Cristo, tem...
- Senhor, tem piedade de nós! - Senhor, tem...
- Tu que és a nossa paz, faze-nos instrumentos 
de tua paz!
- Tu que, ao nascer, os anjos anunciaram paz para 
toda a terra, faze-nos instrumento de tua paz!
- Tu que enviaste os apóstolos às casas anunciar 
a paz, faze-nos instrumento de tua paz!
 - Tu que morreste para reconciliar o céu e a terra, 
faze-nos instrumento de tua paz!
- Tu que, ressuscitado, proclamaste aos discípulos: 
a paz esteja com vocês, faze-nos instrumento de 
tua paz!
- Tu que suplicaste ao Pai para enviar o Espírito 
de concórdia e mansidão, faze-nos instrumento 
de tua paz!
- Arranca a violência de nossa cultura, ouve-nos, 
Senhor!

- 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 bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus que nos 
enviou seu Filho amado nascido de uma mulher, 
cantando alegremente. 
(Missal Romano) 
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)

6. Oração
Presidente - Oremos - (Silêncio) - 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. 

(CD Novena de Natal)
A Palavra de Deus, veio quando Jesus nasceu, 
força do Espírito Santo e do amor do Pai. (bis)

7. Leitura do Livro dos Números (6, 22-27)

8. Salmo Responsorial (66) 
(Ir. Míria T. Kolling - André J. Zamur) 
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!

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas (4, 4-7)

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Firma-nos no caminho dos direitos humanos, 
ouve-nos, Senhor!
- Conduze-nos na estrada da justiça, ouve-nos, 
Senhor!
 - Orienta-nos a resolver nossos conflitos de forma 
não violenta, ouve-nos, Senhor!
- Torna-nos tolerantes, ouve-nos, Senhor!
- Fortalece as pessoas e grupos que lutam pela 
paz, ouve-nos, Senhor!
- Ilumina-nos a fazer da paz uma agenda de ação, 
ouve-nos, Senhor!
- Cristo, ouve-nos! - Cristo, ouve-nos! 
- Cristo, atende-nos! - Cristo, atende-nos!

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário um jovem ou uma criança aproxima-se 
do Presbitério com uma bandeira branca erguendo-a ao lado 
da imagem de Maria, enquanto se canta.

Animador(a) - A maternidade de Maria possui 
profundas e sólidas referências nas Sagradas 
Escrituras. Com a proteção de Maria neste Dia 
Mundial de Oração pela Paz apresentemos ao 
altar do Senhor nossa disposição em lutar pela 
paz que emana de Cristo Jesus no meio em que 
vivemos.
(Pe. Zezinho) 
1 - Haja paz entre os vizinhos, nas famílias reine 
a paz. Nas cidades e os campos, nas igrejas, 
muito mais. Haja paz na sociedade, que saibamos 
nos querer como irmãos e como amigos, que 
conseguem conviver. 
Eu sou da paz, eu quero paz, eu tenho paz, eu 
sonho com a paz. Sei que apesar de tanto ódio 
a florescer: o amor há de vencer. (bis) 

16. Canto das Oferendas 
(Renato Pargamagnani - Tiago L. Bibimak)
1 - Inovamos Senhor nosso lar, convidamos 
vizinhos, irmãos, preparamos a mesa do altar pro 
Natal de Jesus celebrar. 
O Natal pode ser todo dia se cada família se 
comprometer a viver qual José e Maria em seu 
dia a dia Jesus acolher! 
2 - Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo 
se igualou, os pequenos, também os sem lar, os 
sem-terra que a busca cansou. 

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus que 
nos abençoou enviando seu Filho ao mundo para 
nos mostrar o caminho da salvação.
(Janaúba - MG) 
1 - Bendito e louvado seja (bis), o Menino Deus 

nascido (bis), que no ventre de Maria (bis), nove 
meses teve escondido. (bis) 
2 - Da cepa nasceu a rama (bis), da rama nasceu 
a flor (bis), e da flor nasceu Maria (bis), de Maria 
o Salvador. (bis) 
3 - Louvemos bem reclinado (bis), entre rudes 
animais (bis), aquele que nos governa (bis), mar, 
a terra e tudo mais. (bis) 
4 - Pasma toda natureza (bis), ver um Deus tão 
humilhado (bis), nasce por amor do homem (bis), 
e ser dele desprezado. (bis) 
5 - Inimigos congraçai-vos (bis), junto ao berço do 
Senhor (bis), à guerra suceda a paz (bis), ao ódio 
suceda o amor. (bis)

18. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito do Senhor e 
iluminados por seu Divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador (a) - A paz existe em nossas casas, na 
comunidade e na sociedade quando aprendemos 
a superar os conflitos do dia-a-dia com diálogo e 
humildade. Neste compromisso, saudemo-nos 
com um gesto fraterno.
(Zé Vicente) 
Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz! A paz que 
só o amor é que nos traz! (bis) 
1 - A paz na nossa vida, no nosso coração e a 
bênção para toda criação! (bis) 
2 - A paz na nossa casa, nas ruas, no país e a 
bênção da justiça que Deus quis! (bis) 

20. 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. 
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.

21. Oração

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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2 - Mãe Maria, o mundo caminha com muita 
aflição, procurando buscar em Teus braços a 
libertação.

Meditando a Palavra de Deus
Inicialmente, escutamos o relato do Livro dos 
Números que nos apresenta uma belíssima 
fórmula de bênção. A bênção é uma maneira 
de comunicar vida, mas a vida plena no Espírito. 
No texto, ela está individualizada, recai sobre 
uma pessoa (te guarde... sobre ti... para ti...), 
porém, esta pessoa representa todo o povo de 
Israel, todos nós - povo escolhido. Em síntese, o 
próprio Deus ensina o que pedir e como pedir: 
“assim invocarão o meu nome”, para obter sua 
bênção: “eu os abençoarei”. A carta paulina 
ouvida nesta Solenidade da Mãe de Deus 
mostra-nos o Filho de Deus, nascido de uma 
mulher, que, ao assumir a natureza humana, 
nos liberta, nos faz filhos e herdeiros do mesmo 
Pai. Ao obtermos a condição de filhos do 
mesmo Pai, desenvolve-se a fraternidade entre 
nós, e passamos todos a ser irmãos em Cristo, 
com Cristo, por Cristo. O Evangelho retrata 
os pastores, na época, grupo marginalizado, 
que encontram Maria, José e o Menino. Eles o 
reconhecem como o Messias e testemunham 
o que viram, conforme a narrativa de Lucas: 
“e todos os que ouviram os pastores ficaram 
maravilhados com aquilo que contavam:”. O 
Evangelho destaca também Maria, mãe de 
Jesus, que é um testemunho de fé. No dia da 
anunciação, ela respondeu ao anjo com um sim. 
Isabel a saudou como aquela que creu. Junto 
ao berço de Jesus, ela escuta o que os pastores 
ouviram da boca dos anjos: “Nasceu para nós 
um Salvador”. A Escritura diz, entretanto, que, 
mesmo em uma piedosa atitude de acolhida, 
ela experimentou as obscuridades da fé: 
“Maria, entretanto, guardava todos esses 
fatos e meditava sobre eles em seu coração’. 
O Evangelho hoje proclamado conclui com 
a significativa frase: “deram-lhe o nome de 
Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes 
de ser conhecido”. O nome Jesus significa 
“Deus salva”. Portanto, mais uma vez, é aqui 
reafirmada a missão do Menino: ser o Salvador, 
o nosso Salvador. Por todas as maravilhas 
operadas em nosso favor, cantamos com o 
Salmo 66: “Exulte de alegria a terra inteira {...} 
que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que 
todas as nações vos glorifiquem!”.

(Roteiros Homiléticos do Ciclo Natalino - Ano B - 2008/2009)

Presidente - Oremos - (Silêncio) - 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.

22. Breves Avisos

23. Mensagem de Ano Novo
Abençoar é desejar que aconteçam coisas boas na 
vida de alguém. Abençoados por Deus, seremos 
ajudados a enfrentar nossas dificuldades e 
descobriremos que tudo o que acontece entra 
no plano do Pai. Abençoado por Deus está aquele 
que se coloca diante do seu olhar, como filho 
disposto a fazer a sua vontade. Em Jesus, nos 
tornamos filhos e herdeiros de Deus. Isso não é 
privilégio para meia dúzia, é para todos. Maria 
meditava e guardava no seu coração o recado de 
Deus em cada momento de sua vida. Ouçamos 
também nós o recado que Deus nos dá neste 
primeiro dia do Ano Novo: se dermos ouvidos 
ao Espírito que no batismo Ele infundiu no nosso 
coração, se todos os domingos escutarmos 
a Palavra de Deus e seguirmos o exemplo de 
Jesus e de Maria, durante este ano nós seremos 
realmente construtores da paz. Que a saudação 
de Feliz Ano Novo seja nosso desejo sincero de 
construir um mundo novo, alicerçado na justiça, 
na fraternidade e na igualdade. A paz trazida por 
Cristo, mas sempre de novo buscada e desejada 
pela humanidade, poderá ser encontrada 
somente quando a humanidade se reconciliar 
com Deus, com o próximo e com toda a criação 
por Cristo e em Cristo. Tudo isso deve passar pela 
ternura da Mãe. 
Feliz Ano Novo, repleto das bênçãos do Senhor!

(Equipe dos Editores do Folheto Litúrgico “O Dia do Senhor”)

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

25. Canto Final (CD Novena de Natal 2007) 
1 - Mãe Maria um dia fizeste o mundo cantar ao 
trazer o teu Filho, Menino pra nos alegrar. 
Ó Maria, tu és venerada, pelo mundo tu és 
aclamada. O teu povo a cada momento mais 
quer te amar. (bis) 

Deus nos envia


