
Solenidade da Santa Maria Mãe de Deus

01 de janeiro de 2017
Ano A - Cor Branca
Início do ano Civil

“Maria meditava tudo em seu coração.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.:  No primeiro dia do ano, a Igreja 
celebra o mistério da maternidade divina, rea-
lizado em Maria e apresenta-a como modelo 
do cristão, que medita a Palavra e os aconte-
cimentos da vida. Neste “Dia Mundial da Paz”, 
iniciando um novo ano, no mundo inteiro, a paz 
é desejada, suplicada como sinal da benção e 
proteção permanente de Deus. É, em nome de 
Jesus, a plenitude da benção, que invocamos 
toda sorte de benção para o novo ano que ini-
cia. E queremos fazer isto junto com Maria que, 
como sabemos, participou do mistério da vinda 
do Salvador, Jesus Cristo, que nasceu humano 
através dela, como a maior benção de Deus 
para toda a humanidade. Ofereçamos a Deus, 
nesta celebração, o novo ano que logo mais 
iniciaremos, suplicando o dom da paz para o 
mundo. 

Coment.: Somos convidados a olhar o exemplo de 
Maria, a Mãe de Jesus, que se tornou discípula de 
seu Filho através da meditação e conservando em 
seu coração tudo que dele diziam. Jesus é a benção 
e a paz que ouviremos na primeira leitura, a graça 
que nos possibilita ser filhos e filhas de Deus porque 
dele recebemos o Espírito de Deus.   

I LEITURA - Nm 6,22-27

08. LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS
22O Senhor falou a Moisés, dizendo: 23“Fala a Aa-
rão e a seus filhos: Ao abençoar os filhos de Israel, 
dizei-lhes: 24‘O Senhor te abençoe e te guarde! 25O 
Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se com-
padeça a ti! 26O Senhor volte para ti o seu rosto e 
te dê a paz!’ 27Assim invocarão o meu nome sobre 
os filhos de Israel, e eu os abençoarei”. Palavra do 
Senhor.
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05. CANTO PENITENCIAL 
1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humi-

lhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai 

que nos perdoa.

06. GLÓRIA
Ref.: Glória! Glória! Anjos no céu! Cantam 

todos seu amor! E na terra, homens de paz: 
“Deus merece o louvor!”

1. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos!

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai!

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor!

4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Se-
nhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor!

02. CANTO INICIAL
1. Companheira Maria, perfeita harmonia, entre 

nós e o Pai; modelo dos consagrados, nosso 
sim ao chamado do Senhor confirmai.

Ref.: Ave Maria, cheia de graça, plena de raça 
e beleza, queres com certeza que a vida 
renasça. Santa Maria, mãe do Senhor, que 
se fez pão para todos, criou mundo novo 
só por amor.

2. Intercessora Maria, perfeita harmonia entre 
nós e o Pai; justiça dos explorados, combate o 
pecado, torna os homens iguais.

3. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre 
nós e o Pai; espelho de competência, afasta a 
violência, enche o mundo de paz.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que pela virgindade fecunda de 
Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-
-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela 
nos trouxe o autor da vida. Por N.S.J.C... 

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA 

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós 
e nos reconcilia com  o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor. (pausa)

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
Todos: Amém.RITOS INICIAIS
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LITURGIA DA PALAVRA



II LEITURA - Gl 4,4-7

10.  LEITURA  DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS GÁLATAS  
Irmãos: 4Quando se completou o tempo previs-
to, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma 
mulher, nascido sujeito à Lei, 5a fim de resgatar 
os que eram sujeitos à Lei e para que todos 
recebêssemos a filiação adotiva. 6E porque 
sois filhos, Deus enviou aos nossos corações 
o Espírito do seu Filho, que clama: Abá - ó Pai! 
7Assim já não és escravo, mas filho; e se és 
filho, és também herdeiro: tudo isso por graça 
de Deus. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 2,16-21
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 16os pastores foram às pres-
sas a Belém e encontraram Maria e José, 
e o recém-nascido deitado na manjedoura. 
17Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito 
sobre o menino. 18E todos os que ouviram os 
pastores ficaram maravilhados com aquilo que 
contavam. 19Quanto a Maria, guardava todos 
esses fatos e meditava sobre eles em seu co-

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 66(67)
       (melodia 94º encontro ou Quem semeia)
Ref.: Que Deus nos dê a sua graça e sua bên-

ção. (bis)
1. 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.

2. 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.

3. 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!

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia! Ao Deus Santo, aleluia, aleluia! 

Aleluia! Mil hosanas, aleluia!
1. No ardor divino o Deus menino, tão pequeni-

no, vinde aclamar. E o nosso canto, de puro 
encanto, ao Deus tão santo, vem exaltar.

2. A Deus tão terno, o Deus menino, louvor 
eterno cantai, ó céus. E o mundo alcança toda 
esperança no Deus criança, Emanuel.

16. CANTO DAS OFERENDAS
     (Apostila 87º Encontro)
1. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, 

oh, vinde, oh, vinde até Belém. Vede nascido 
vosso rei eterno.

Ref.: Oh! Vinde, adoremos! Oh! Vinde, adore-
mos! Oh! Vinde, adoremos o Salvador!

2. Humildes pastores deixam seu rebanho e, ale-
gres, acorrem ao rei do céu. Nós, igualmente, 
cheios de alegria.

3. O Deus invisível, de eternal grandeza, sob 
véus de humildade podemos ver. Deus peque-
nino, Deus envolto em faixas.

4. Nasceu em pobreza, repousando em palhas, 
o nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amou-nos! 
Quem não há de amá-lo?

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que levais à perfeição os 
vossos filhos, na festa da Mãe de Deus, que, 
alegrando-se com as primícias da vossa graça, 
possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo, 
nosso Senhor.

ração. 20Os pastores voltaram, glorificando e 
louvando a Deus por tudo que tinham visto e 
ouvido, conforme lhes tinha sido dito. 21Quando 
se completaram os oito dias para circuncisão 
do menino deram-lhe o nome de Jesus, como 
fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. 
Palavra da Salvação. 

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

18. PREFÁCIO DA VIRGEM MARIA 
      (MR p. 445)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na solenidade da Santa Mãe de 
Deus, Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos  
louvores. À sombra do Espírito Santo, ela conce-
beu o vosso Filho único e, permaneceu virgem, 
deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores can-
tando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mis-
tério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério 
da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos reple-
tos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um 
só corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfei-
ta para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, 
e todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda 
a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa 
Francisco e nosso bispo Celso Antônio, com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
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No último dia do ano civil, concede-se a In-
dulgência Plenária a todas as pessoas que, em 
comunidade, nas igrejas, rezarem ou cantarem 

o “Te Deum” em ação de graças.

21. CANTO DE COMUNHÃO
1. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do 

teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, 
que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.

Ref.: Onde há ofensa que dói, que eu leve o 
perdão; onde houver a discórdia, que eu 
leve a união e tua paz.

2. Mesmo que haja um só coração que duvida 
do bem, do amor e do céu, quero com firmeza 
anunciar a palavra que traz a clareza da fé.

3. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a ver-
dade, fruto da tua luz. Onde encontrar deses-
pero, que eu leve a esperança do teu nome, 
Jesus.

4. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, 
sem ter voz e nem vez, quero bem no seu co-
ração semear alegria pra florir gratidão.

5. Mestre, que eu saiba amar, compreender, 
consolar e dar sem receber. Quero sempre 
mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória 
da paz.

22. CANTO DE COMUNHÃO II
      (94º Encontro)

1. Santa mãe da Igreja, Santa mãe de Deus/ 
Santa mãe dos pobres, somos filhos teus/ Filha 
de teu filho, mãe do verbo humano/ Filha do 
amor, mãe do teu Senhor

Ref.: Nos convocas para a oração/ Ao Santo 
Espirito, força e orientação/ Vais conosco 
em grande explosão/ Na alegria, bem certos 
da missão

2. Discípula do mestre: o teu próprio Filho/ Tão 
perto estiveste de seu imenso brilho/ Por seres  
disponível,  humana, mãe mulher/ Sabemos 
que é possível, agir com a mesma fé

3. Santa mãe da terra, para o agir nos chamas/ 
Na nossa vocação o teu amor derramas/ Nos 
mostras teu Jesus, caminho e a vida/ Verdade, 
amor e luz, o ponto de partida

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.:  Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, rece-
bemos os sacramentos celestes; concedei que eles 
nos conduzam à vida eterna, a nós que proclama-
mos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. 
Por Cristo, nosso Senhor.

BÊNÇÃO DO INÍCIO DO ANO

Presid.: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.

Presid.: Que o Deus todo-poderoso, fonte e origem 
de toda a bênção, vos conceda a sua graça, derrame 
sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e sal-
vos todos os dias deste ano.
Todos: Amém.

Presid.: Que ele vos conserve íntegros na fé, pa-
cientes na esperança e perseverantes até o fim na 
caridade.
Todos: Amém.

Presid.: Que ele disponha em sua paz vossos atos 
e vossos dias, atenda sempre as vossas preces e 
vos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

  24. CANTO FINAL (92º Encontro)
1. Que a chama de Deus ilumine seus olhos/ O 

orvalho enfeite as suas manhãs/ Que as flores 
rebentem cantando no chão/ Esquecendo as 
dores, sorria então/ Que as flores rebentem 
cantando no chão/ Esquecendo as dores sorria 
então

Ref.: Seja feliz, seja feliz/ Hoje e em todos os 
dias/Que a vida seja uma só melodia (bis)

2. De luz, de paz e de amor/ De luz, de paz e de 
amor/ De luz, de paz e de amor/ De amor!

RITO FINAL
Exortações Finais e Bânção
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