
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 
um quadro ou a imagem de Nossa Senhora, onde for possível, 
que será conduzida na procissão de entrada. Para dar início 
à celebração, cantar o refrão até que a assembleia fique em 
silêncio. 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia 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 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Laura Reis) 
1 - É Natal, é tempo de paz. Nosso Deus, 
pequenino se faz. Lá no céu, anjos cantam 
também. Um menino nasceu em Belém.

Noite de paz. Noite de luz. Nasceu na terra, o 
Menino Jesus. (bis)
2 - Na pobreza, nasce o Rei. Deus Menino pobre 
se fez. Com Maria e com José, Santa Família, de 
Nazaré.
Noite de paz. Noite de luz. Nasceu na terra, o 
Menino Jesus. (4x)

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a este encontro fraterno em 
que nos reunimos para celebrar o Mistério da 
nossa Fé. Nesta Oitava de Natal, celebramos a 
solenidade da Santa Mãe de Deus, àquela que 
é Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Nesta liturgia, 
a Igreja nos convida a acolher a vida divina em 
nossos corações a exemplo de Maria e concedê-la 
aos irmãos por ações de caridade Por isso, hoje, 
nossos corações estão alegres e em festa porque 
temos muitos motivos para agradecer a Deus. 
Em comunhão com todos os que celebram esta 
solenidade, tracemos sobre nós o sinal que nos 
congrega na 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...

Presidente -  Celebramos, nesta data, a 
maternidade Divina de Maria e o Dia Mundial 
da Paz. A liturgia de hoje quer nos dizer muitas 
coisas a respeito de Deus, de nós e da relação que 
devemos estabelecer com Ele, para que vivamos 
em paz. Coloquemos sob o manto sagrado de 
Maria, as pessoas que, a partir de hoje, assumem 
a missão de conduzir o nosso país, 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.
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- 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 (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, recita a Ladainha da Mesa da 
Palavra.

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!
- Senhor, tem piedade de nós!
- Cristo, tem piedade de nós!
- Senhor, tem piedade de nós!
- 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!

- 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
Presidente - Glorifiquemos a Deus que nos 
enviou seu Filho amado nascido de uma mulher, 
cantando alegremente. 
Do meio da assembleia, jovens acenam lenços ou bandeiras 
brancas, enquanto se canta.

(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 e André J. Zamur) 
Que Deus nos dê a sua graça e a 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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- 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!
- 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, atende-nos!

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

15. Apresentação dos Dons
Presidente - A maternidade de Maria possui 
profundas e sólidas referências nas Sagradas 
Escrituras. É com o título de Mãe que Maria 
é chamada, na maioria das vezes, no Novo 
Testamento. Maria é, fundamentalmente, para 
os relatos evangélicos, a Mãe de Jesus. 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.
Durante o comentário os mesmos jovens aproximam-se do 
imagem de Maria e com os lenços ou bandeiras brancas,  agitam-
nas,  enquanto se canta.

(Pe. Zezinho) 
1 - Haja um grito contra a guerra e outro grito pela 
paz. Mais um grito pela terra, violência, nunca mais. 
Pouca gente e muito ódio, conseguiram abafar o 
clamor da maioria, que acredita no amanhã. 
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. 

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 que 
nos abençoou enviando seu Filho ao mundo para 
nos mostrar o caminho da salvação.
(Marco Campos - Pe. Ney Brasil) 
1 - A terra se alegra e exulta e canta ao Senhor 
novo hino, pois foi revelada na gruta a glória dos 
céus num Menino!
Vinde, adoremos o Cristo, Cristo, luz do mundo!
2 - O Deus, que era outrora invisível, reergue o 
homem caído e o sonho ele torna possível: Eleva 
ao céu o remido!
3 - Aqueles que o céu admiravam de longe virão 
adorá-lo; E o Rei, a quem tanto buscavam, no 
Cristo irão contemplá-lo!

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

19. Momento da Paz 
Presidente - 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. Rezemos em silêncio 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.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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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
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”.

(Pe. Geraldo Leite Bastos) 
Tua bênção, Senhor, nos ilumine, tua face, 
Senhor, sobre nós brilhe. Teu poder encerra paz 
e retidão, bênçãos e frutos por todo este chão!

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 (Silvio Lino)
Com Maria, caminhar juntos/ para construir 
uma Igreja missionária. (bis) Uma Igreja 
missionária!
1 - Ó Santa Mãe da Igreja, escutai a nossa voz. 
/ Vossos olhos, ó Maria, intercedam por nós. 
Vossos olhos, ó Maria, intercedam por nós!

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 

Deus nos envia

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.

Leituras da Semana
2ª feira: 1Jo 2,22-28; Sl 97; Jo 1,19-28
3ª feira: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97; Jo 1,29-34
4ª feira: 1Jo 3,7-10; Sl 97; Jo 1,35-42
5ª feira: 1Jo 3,11-21; Sl 99; Jo 1,43-51
6ª feira: 1Jo 5,5-13; Sl 147; Mc 1,7-11; Lc 3,23-38; Lc 
3,23.31-34.36.38
Sábado: 1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 2,1-11
Domingo: Is 60,1-6; Sl 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12


