
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 e uma bandeira branca 
que será conduzida na procissão de entrada e colocada próxima 
a imagem de Nossa Senhora ou ao presépio. Para dar início à 
celebração, cantar de forma orante o refrão.

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

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

(Frei Luiz Turra)
Ave Maria. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

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. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos! É com grande alegria que 
nos reunimos para fazer memória da Páscoa do 
Senhor nesta Solenidade da Santa Mãe de Deus. 
É no seio de Maria que Deus assume a nossa 
humanidade e vem viver entre nós. Este mistério 
renova o mundo, dá valor aos nossos trabalhos 
cotidianos e fortalece o nosso empenho em lutar 
por um mundo melhor para todos. Reunidos 
como filhos do Deus da vida, façamos o sinal de 
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Hoje é um dia de festa, alegria 
e esperança e são muitos os motivos pelos 
quais queremos agradecer e louvar a Deus. 
Coloquemos em Suas mãos nossa vida pessoal, 
familiar, comunitária e social (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso coração ao arrependimento 
e peçamos perdão de nossas faltas e omissões 
(silêncio).
- 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.
- 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
01

ANO MISSIONÁRIO VOCACIONAL

SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
Dia Mundial da Paz

Deus nos reúne

Ano B - XXXI - Nº 1855 - cor branca ou dourada - 01/01/2021

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 

Celebração Dominical da Palavra de Deus



02

13. Profissão de Fé
Presidente - Iluminados e fortalecidos pela 
Palavra de Deus professemos a nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor, 
supliquemos por nossas necessidades e cantemos 
após cada pedido: Ó Senhor, Senhor neste dia, 
escutai nossa prece. (DR)

- Senhor, abençoai a Vossa Igreja e seus pastores 
para que continuem sendo no mundo presença 
do Vosso Reino de amor e paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai os nossos governantes 
especialmente os que hoje tomam posse em 
nossos municípios, para que fiquem sempre ao 
lado daqueles que mais precisam, os pobres e 
necessitados. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a todos nós muitas bênçãos 
neste novo ano, para que nossas ações possam 
tornar nossas famílias, nossas comunidades e nossa 
sociedade cada vez mais um lugar de respeito, 
diálogo e convivência fraterna. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé de todos os que estão 
sofrendo sem trabalho, sem casa, sem comida, 
sem saúde, sem esperança... para que busquem 
em Vós força e coragem para lutar pela vida. Nós 
vos pedimos.  
Presidente - Atendei o Pai, as preces que Vossos 
Filhos humildemente vos apresentamos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário uma pessoa ergue a bandeira branca que 
está próxima a imagem de Maria ou presépio.

Animador(a) - No mundo inteiro, a paz é desejada 
e suplicada como sinal da bênção e da proteção 
permanente de Deus. Apresentemos ao Altar 
do Senhor o nosso compromisso em lutar pela 
paz que emana de Cristo Jesus no meio em que 
vivemos.
(Roseli Duque)
A paz que é tão sonhada, cantada em canções 
tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos 
a voz do Senhor.

16. Canto das Oferendas 
(Renato Pargamagnani - Tiago Luiz 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! 

Presidente - Glorifiquemos ao Deus da Vida 
que nos enviou Seu Filho amado, cantando 
alegremente.
(Adenor João Terra) 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra 
paz aos homens. (bis) 
Solo: Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
Solo: Nós vos damos graças por vossa imensa 
glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
Solo: Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Solo: 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.

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.

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

8. Salmo Responsorial (66) 
(CD Cantando o Salmo - Ano B) 
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) 

10. Canto de Aclamação (Ir. Míria T. Kolling) 
Aleluia, 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 

Deus nos fala

Nossa resposta

Coleta Fraterna
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2 - Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo 
se igualou, os pequenos, também os sem lar, os 
sem-terra que a busca cansou. 
3 - Nossa casa Senhor tem espaço para o índio, a 
mulher desvalida, para o negro que passo a passo 
vai mudando a história sofrida. 
4 - Nossa casa Senhor é pequena mas abriga o 
doente excluído, cada gesto de amor vale a pena, 
pois Jesus fez-se pobre e menino.

17. Louvação
Presidente -  Louvemos ao Senhor nosso 
Deus por todas as pessoas que nas equipes, 
pastorais, movimentos, ministérios, organizações, 
entidades... promovem o bem, sinal de Vossa 
presença entre nós, cantando.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a dor. 
Nós te adoramos e acreditamos que és o Filho Santo 
de Nosso Criador. E professamos tua verdade, 
que na humanidade plantou tamanho amor... 

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso 
Presidente - Na alegria de sermos todos filhos 
de Deus, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - “A paz é um bem que supera 
qualquer barreira, porque é um bem de toda 
humanidade”. (Papa Francisco). Em silêncio, rezemos 
pela paz.

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
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 
Estamos no início de um novo ano e faço votos 
para que os diocesanos estejam bem dispostos 
a fazer o caminho que temos pela frente. É 
tempo de renovar nossa fé em Deus, aderindo 
com confiança aos seus desígnios sobre nós 
e o mundo. O novo ano será tão bom quanto 
nós o fizermos acontecer, com a ajuda de 
Deus. Não será bom se nós ou outros agirmos 
fora dos planos divinos. Nossas ações pessoais 
têm repercussões não apenas sobre nós 
mesmos, mas também sobre os outros e sobre 
o mundo. Por isso, para que o ano seja bom, é 
fundamental viver e agir de forma responsável 
a cada dia, pensando no bem de todos. No 
início do ano, a Igreja invoca sobre nós a bênção 
de Aarão, que São Francisco adotou como sua 
também: “O Senhor te abençoe e te guarde! 
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se 
compadeça de ti; o Senhor volte para ti o seu 
rosto e te dê a paz” (Nm 6,24-26). Ter Deus na 
vida dá serenidade e paz ao coração. Nada pode 
abalar quem segura firme na mão de Deus! 
Portanto, só me resta desejar a todos um feliz 
e abençoado ano novo, com a graça de Deus e 
nosso esforço diário!

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias
Bispo Diocesano

24. Refletindo como cultuar a Virgem Maria
O Concílio Vaticano II foi o primeiro da história a 
refletir sobre a Virgem Maria fazendo referência 
ao aspecto cultual explicando o porquê do 
binômio Maria e liturgia (cf. SC 103): antes 
de tudo, porque a Bem-aventurada Virgem 

Deus nos faz irmãos

Ação de Graças

Deus nos envia
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do Natal, a solenidade da Santa Mãe de Deus, o 
Dia Mundial da Paz e o início de um novo ano. 
Realmente, ter tantos motivos para celebrar 
é uma bênção! A primeira leitura nos mostra 
uma antiga bênção, com a qual encerravam-
se as ações litúrgicas no templo de Jerusalém. 
Abençoar é desejar que aconteçam coisas 
boas na vida de alguém. A carta aos Gálatas 
nos diz que o Filho de Maria nos resgata e nos 
torna filhos. A maior bênção de Deus Pai é Seu 
Filho Jesus, nascido de Maria, na plenitude do 
tempo messiânico, coroamento da esperança 
longamente guardada pelo povo. Nasceu 
submisso à Lei, como sua Mãe, para que nos 
tornássemos filhos do mesmo Pai. No Evangelho 
de hoje vemos Maria prestando atenção no 
que acontece, cumprindo as tradições de sua 
religião judaica e meditando no coração para 
acolher o recado de Deus em cada momento 
de sua vida. Saber contemplar a vida com o 
coração é arte fundamental para os que querem 
ser construtores de paz. É preciso pacificar o 
coração, educar o olhar para ver solidariamente 
o outro e os fatos da história, dar tempo e 
espaço para Deus se comunicar. Maria estava 
continuamente diante da face de Deus. Por isso o 
Senhor pode realizar nela as maravilhas que seu 
coração de Pai pedia. Ele também quer realizar 
algo muito bom em cada um de nós. Condição 
essencial: coração e olhos abertos para nossas 
próprias possibilidades, para as necessidades do 
próximo e para o projeto do Reino na realidade 
concreta de cada dia.

Maria “está indissoluvelmente unida à obra de 
salvação do seu Filho”, que se atua na liturgia, 
depois, porque ela é “a imagem puríssima da 
Igreja”, sujeito de toda ação litúrgica. Inserindo 
a memória da Mãe de Deus “no ciclo anual da 
celebração dos mistérios de Cristo” (SC 103), 
O Concílio supera séculos de um culto mariano 
paralelo ao culto de Cristo. Esse culto mariano, a 
Lumen Gentium (LG) o distingue entre litúrgico 
e “práticas e exercícios de piedade” (LG 67). O 
“culto especial” litúrgico, “de todo singular”, 
se expressa em “veneração, amor, invocação e 
imitação” (LG 66) e se diferencia do culto prestado 
a Deus, sem opor-se, contradizer ou colocar-se 
fora dele. Assim, o Concílio exorta “a todos os 
filhos da Igreja que fomentem generosamente 
o culto da Santíssima Virgem, sobretudo o culto 
litúrgico” (LG 67). A própria LG, no número 67, 
indica os critérios para que tal culto permaneça 
“dentro dos limites da doutrina sã e ortodoxa”: 1) 
evitar cuidadosamente “tanto um falso exagero, 
como também uma demasiada pequenez de 
espírito”; 2) evitar, “com cuidado, nas palavras 
e atitudes, tudo o que possa induzir em erro 
acerca da autêntica doutrina da Igreja os irmãos 
separados ou quaisquer outros”, e, finalmente, 
3) lembrar-se “de que a verdadeira devoção não 
consiste numa emoção estéril e passageira, mas 
nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza 
da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a 
nossa mãe e a imitar as suas virtudes”

(Revista de Liturgia - novembro/dezembro/2020)

25. 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.

26. Canto final (José Alves) 
1 - Salve, rainha Mãe de Deus! És senhora, nossa 
mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria! 
2 - Nós a ti clamamos filhos exilados, nós a ti 
voltamos nosso olhar confiante. 
3 - Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor! 
Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. 
4 - Salve, rainha Mãe de Deus! És auxílio do 
cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce 
Virgem Maria!

Meditando a Palavra de Deus
Hoje é dia 1º de janeiro! Encontramo-nos 
reunidos por diversas razões: celebramos a oitava 


