ANO XX - 01/01/2021 - Nº 1167- ANO LITÚRGICO B

COR LITÚRGICA: BRANCA

SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
ANIMADOR(A): O Senhor Deus, por
meio de Maria, concedeu-nos
conhecer o Príncipe da Paz, seu Filho
e nosso Senhor. Nas lutas e desafios
que nos aguardam neste ano que
começa, sabemos que poderemos
contar com a intercessão e prece
daquela que gerou para nós o Autor
da Vida. Na companhia da Mãe do
Salvador bradamos um «feliz ano
novo!» a toda a terra; que em todos
os mares, matas e terras se renove a
vida, e a vida seja esta oração:
«Deus de todos, Pai maior, abençoanos para um ano bem melhor!

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
1. Tu és a glória de Jerusalém! / Ave,
Maria! / És a alegria do Povo de
Deus! / Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! /
Ave, Maria! / És a ditosa por Deus
escolhida! / Ave, Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! / Ave, Maria! / És o refúgio do
Povo de Deus! / Ave, Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor!
/ Ave, Maria! / Bendita sejas por
Deus poderoso! / Ave, Maria!
5. Povos da terra, louvai a Maria! /
Ave, Maria! / Eternamente aclamai
o seu nome! / Ave, Maria!
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
PR.: O Deus da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
AS.: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
PR.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, chama-nos à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos, com confiança, a misericórdia
do Pai
PR.: Tende compaixão de nós,
senhor
AS.: Porque somos pecadores
PR.: Manifestai, senhor, a vossa
misericórdia
AS.: E dai-nos a vossa salvação
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
AS.: Amém.
PR.: Senhor, tende piedade de nós.
AS.: Senhor, tende piedade de
nós.
PR.: Cristo, tende piedade de nós.
AS.: Cristo, tende piedade de nós.
PR.: Senhor, tende piedade de nós.
AS.: Senhor, tende piedade de
nós.
4. GLÓRIA
(preferencialmente cantado)

Glória a Deus nas alturas e paz na
terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso: nós vos louvamos,
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 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. Amém.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Oremos: 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 nosso Senhor
Jesus Cristo vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.
AS.: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Nm 6, 22-27)
Leitor: Leitura do Livro dos Números: 22O Senhor falou a Moisés,
23
dizendo: ” Fala a Aarão e a seus
filhos: Ao abençoar os filhos de
24
Israel, dizei-lhes: 'O Senhor te
abençoe e te guarde! 25O Senhor
faça brilhar sobre ti a sua face, e se
compadeça de ti! 26O Senhor volte
para ti o seu rosto e te dê a paz!'
27
Assim invocarão o meu nome
sobre os filhos de Israel, e eu os
abençoarei”. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus!
7. SALMO RESPONSORIAL 66 (67)
Refrão: Que Deus nos dê a sua
graça e sua bênção! (bis)
Salmista: 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.
Salmista: Exulte de alegria a terra
inteira, / pois julgais o universo com

ustiça; os povos governais com
retidão, / e guiais, em toda a terra,
as nações.
Salmista: 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!
8. 2ª LEITURA (Gl 4, 4-7)
Leitor: Leitura da Carta de São
Paulo aos Gálatas – 4Quando se
completou o tempo previsto, 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.
AS.: Graças a Deus!
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia! (bis)
1. De muitos modos, Deus outrora nos
falou pelos profetas; nestes tempos
derradeiros, nos falou pelo seu Filho.
10. EVANGELHO (Lc 2, 16-21)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas:
AS.: Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, 16Os pastores foram
às pressas 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.
19
Quanto a Maria, guardava todos
esses fatos e meditava sobre eles em
seu coração. 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 a circuncisão do menino,
deram-lhe o nome de Jesus, como

fora chamado pelo anjo antes de ser
concebido. Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ
(na parte em negrito, todos se inclinam adorando o mistério da divina
Encarnação)

Creio em um só Deus, Pai todopoderoso, / Criador do céu e da terra;
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
/ Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
/ Filho Unigênito de Deus, / nascido
do Pai antes de todos os séculos: /
Deus de Deus, / luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado,não criado, / consubstancial ao
Pai. / Por Ele todas as coisas foram
feitas. / E por nós, homens, e para
nossa salvação, / desceu dos céus: e
se encarnou pelo Espírito Santo, /
no seio da virgem Maria, / e se fez
homem. Também por nós foi crucificado / sob Pôncio Pilatos; / padeceu e
foi sepultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e
subiu aos céus, / onde está sentado à
direita do Pai. / E de novo há de vir,
em sua glória, / para julgar os vivos e
os mortos; / e o seu reino não terá
fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor
que dá a vida, / e procede do Pai e do
Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: / ele que falou pelos
profetas. / Creio na Igreja, /una, santa, católica e apostólica. / Professo um
só batismo / para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição dos mortos / e a vida do mundo que há de vir.
Amém.
13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia
formule preces que expressem a vida
da comunidade.

PR.: Bendizendo o Senhor que visita
e liberta o seu povo, apresentemos
nossas preces, por nós e por toda a
humanidade:
AS.: Dirige nossos passos no
caminho da paz!
1. Olha, Senhor, para as nações em
conflito, põe fim às discórdias, faze

frutificar os esforços de todas as
pessoas que se consagram à causa
da paz, nós te suplicamos
2. Vem, Senhor, em socorro de
todos quantos estão na exclusão, à
margem dos mínimos direitos: os
desempregados, os meninos e
meninas de rua e todos os teus
pequeninos, nós te suplicamos.
3. Apressa entre nós o tempo novo
da angústia vencida, da fome saciada, do pão repartido e da nossa
comunidade mais unida e fraterna,
nós te suplicamos.
PR.: Recebe, ó Pai, as nossas preces,
em nome de Jesus, nosso Senhor e
Príncipe da paz.
AS.: Amém!

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
PR.: Tendo falado conosco na Mesa
da Palavra, o Senhor, agora, neste
altar, se oferece a nós como alimento. Vamos acolhê-lo com alegria em
nosso meio. Cantemos.
(Um Ministro Extraordinário da Eucaristia deposita sobre o altar as espécies consagradas enquanto a comunidade canta)

PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós!
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação!
PR.: É um prazer para nós te louvar,
Deus do universo. Antes que nos
aproximássemos de ti, tu te fizeste
próximo de nós, igual a nós na humanidade de Jesus, para nos fazer participar da tua glória. Com os anjos que
anunciaram o seu nascimento em
Belém, nós te bendizemos!
AS.: Glória a Deus nos mais alto
dos céus!
PR.: Por ele, realiza-se hoje o maravilhoso encontro entre o céu e a
terra para conduzir todos os viventes à intimidade da tua comunhão.
Tornando-se humano entre nós, a
nossa humana natureza recebe uma
incomparável dignidade.
AS.: Glória a Deus nos mais alto
dos céus!

PR.: Contemplando a tua glória no
Verbo Encarnado, vindo a nós pelo
ventre de Maria, nós te agrademos
por nos visitar com o dom da tua
paz: plenitude de todo bem.
AS.: Glória a Deus nos mais alto
dos céus!
PR.: Recebe o louvor de todo o universo e a prece que elevamos a ti,
com a oração que Jesus nos ensinou:
AS.: Pai nosso

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO
DAS OFERENDAS
Sobe a Jerusalém, Virgem oferente
sem igual / Vai, apresenta ao Pai teu
Menino: Luz que chegou no Natal / E,
junto à sua Cruz, quando Deus morrer fica de pé / Sim, Ele te salvou, mas
O ofereceste por nós com toda fé
Nós vamos renovar este sacrifício de
Jesus: / Morte e Ressurreição, Vida que
brotou de sua oferta na Cruz / Mãe,
vem nos ensinar a fazer da vida uma
oblação: / Culto agradável a Deus é
fazer a oferta do próprio coração
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Ó Deus, que levais à perfeição os
vossos dons, concedei aos 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.
AS.: Amém!
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio de Nossa Senhora I, MR. p. 445.

PR.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darvos graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, e, na festa da
Maternidade de Maria, sempre
Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela
concebeu o vosso Filho único e,
permanecendo virgem, deu ao
mundo a luz eterna, Jesus Cristo,
Senhor nosso. Por ele, os anjos
cantam vossa grandeza, os santos
proclamam vossa glória. Concedeinos também a nós associar-nos a
seus louvores, cantando (dizendo) a
uma só voz:

AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: 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.
AS.: Santificai e reuni o vosso
povo!
PR.: 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 + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: 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.
PR.: Do mesmo modo, ao fim da
ceia, ele tomou o cálice em suas
mãos, deu graças novamente 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.
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: 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 repletos do Espírito Santo e
nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
AS.: Fazei de nós um só corpo e
um só espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a
vida eterna com vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os Santos,
que não cessam de interceder por
nós na vossa presença. AS.: Fazei
de nós uma perfeita oferenda!
PR.: 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, nosso Bispo Marco Aurélio,
Evaristo, bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã, com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: 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.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
PR.: 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
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa
glória!
PR.: Por ele dais ao mundo todo
bem e toda graça.
PR.: Por Cristo, com Cristo e em
Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
AS.: Amém.

17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Antes de participar do banquete
da Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja
feita a vossa vontade, assim na
terra como no céu; o pão nosso de
cada dia nos dai hoje, perdoai-nos
as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda
do Cristo Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: 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 desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o
Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de
Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

18.CANTO DA COMUNHÃO
É bom estarmos juntos / Nesta mesa
do Senhor / E sentirmos Sua presença
/ No calor do nosso irmão Deus nos
reúne aqui / Em um só espírito / E um
só coração / Toda família vem / Não
falta ninguém / Nesta comunhão
E vem, cantando entre nós /
Maria de Deus, Senhora da Paz / E
vem, orando por nós / A Mãe de
Jesus (2x)
Maria, nossa mãezinha / Nos convida à união / Sua presença nos une /
Faz-nos sempre mais irmãos
Nossa Senhora escuta / O nosso
silêncio, a nossa oração / E apresenta o Filho / Que se dá no vinho / Que
se dá no pão
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Oremos: (silêncio) Ó Deus de
bondade, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes; concedei que eles nos conduzam à vida
eterna, a nós que proclamamos a
Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe
da Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém!

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
PR.: Que Deus todo-poderoso,
fonte e origem de toda bênção, vos
conceda a sua graça, derrame sobre
vós as suas bênçãos e vos guarde
sãos e salvos todos os dias deste
ano.
AS.: Amém.
PR.: Que ele vos conserve íntegros
na fé, pacientes na esperança e
perseverantes até o fim na caridade.
AS.: Amém.

PR.: Que ele disponha em sua paz
vossos atos e vossos dias, atenda
sempre as vossas preces e vos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
PR.: Abençoe-vos Deus todo poderoso Pai e Filho † e Espírito Santo.
AS.: Amém.
A despedida fica a critério
do presidente

22. CANTO FINAL
Mãe de Deus, nossa querida Mãe
/ Você nos trouxe a paz, você nos
traz o amor / Mãe de Deus, ensina
a sermos irmãos / E amar do jeito
que Jesus amou
Mãe, a sua vida foi resposta ao Criador / E foi escolhida, pra gerar o Amor
/ Deus mandou ao mundo seu Filho, o
Senhor / Ele é o nosso Salvador
LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

27 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO
– 27.12.11.20 – FESTA DA SAGRADA
FAMÍLIA – Eclo 3, 3-7.14-17a; Sl 127(128), 12.3.4-5 (R/.cf1); Cl 3, 12-21; Lc2, 22-40 – O
menino crescia e enchia-se de sabedoria.
- 2ªf – 28.12.2020 – OITAVA DE NATAL –
Santos Inocentes – 1Jo 1, 5__2,2; Sl
123(124), 2-5.7b-8(R/. 7a); Mt 2,13-18
- 3ªf – 29.12.2020 – OITAVA DE NATAL – S.
Tomás Becket – 1Jo 2, 3-11; Sl 95(96),1-3.5b6(R/. 11a); Lc 2, 22-35
- 4ªf – 30.12.2020 – OITAVA DE NATAL – 1Jo
2, 12-17; Sl 95(96), 7-10(R/.11a);
Lc 2, 36-40
- 5ªf – 31.12.2020 – OITAVA DE NATAL – S.
Silvestre I – 1Jo 2, 18-21; Sl 95(96),1-2.1113(R/. 11a); Jo 1, 1-18
- 6ªf – 01.01.21 – OITAVA DE NATAL –
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus –
Nm 6, 22-27; Sl 66(67), 2-2.5-6.8(R/.2a);Gl 4,
4-7; Lc 2, 16-21
- SÁB. 02.01.21 – OITAVA DE NATAL – Ss.
Basílio Magno e Gregório Nazianseno – 1Jo
2, 22-28; Sl 97(98), 1-4(R/.3a); Jo1, 19-28
Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria
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