
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
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, Ma-
ria! / 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. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de toda 
a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espíri-
to Santo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas cul-
pas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios (pausa).
- Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Vir-
gem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende pie-
dade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, Filho do homem, que conheceis e com-
preendeis 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.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.  - Amém

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos 
céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós vos lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos adora-
mos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordei-

ro 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 DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, que pela virginda-
de fecunda de Maria destes à humanidade a sal-
vação 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. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Nm 6,22-27)
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 Isra-
el, dizei-lhes: 24‘O Senhor te abençoe e te guar-
de! 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!’. 27Assim invocarão 
o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei”. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (66(67))
- Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
- 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!

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 4,4-7)
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Irmãos: 4Quando se completou o tempo previsto, 
Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, 
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Irmãos e irmãs, na alegria de começar um novo ano de trabalhos e oração, a Santa Madre Igreja 
nos convida a celebrar a solenidade de Santa Maria mãe de Deus, o mais importante título com que a 
cristandade, desde as suas origens, tem honrado a Santíssima Virgem. 

Assumindo em seu ventre a Segunda Pessoa da Trindade, a Virgem de Nazaré torna-se a Mãe de 
Deus, e estende, pela graça da humanidade do Cristo, sua divina maternidade a todos os homens.

Confiantes, consagremos o ano que hoje começa aos cuidados desta Mãe admirável, para que, sob 
a proteção de seu manto maternal, sejamos perseverantes na fé, constantes na oração e solícitos no 
servir. Com alegria filial, Cantemos!



nascido sujeito à Lei, 5a fim de resgatar os que 
eram sujeitos à Lei e para que todos recebês-
semos 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 tam-
bém herdeiro: tudo isso por graça de Deus. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 2,16-21)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos 
profetas; nestes tempos derradeiros, nos falou 
pelo seu Filho!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 16os pastores foram às pressas 
a Belém e encontraram Maria e José, e o re-
cém-nascido deitado na manjedoura. 17Tendo-o 
visto, contaram o que lhes fora dito sobre o me-
nino. 18E todos os que ouviram os pastores fi-
caram maravilhados com aquilo que contavam. 
19Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e 
meditava sobre eles em seu coração. 20Os pas-
tores 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, de-
ram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado 
pelo anjo antes de ser concebido. 
- Palavra da Salvação! 
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Niceno-
-Constantinopolitano)
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, cria-
dor do céu e da terra, / de todas as coisas visí-
veis 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 verdadei-
ro, / gerado, não criado, consubstancial ao Pai. 
/ Por ele todas as coisas foram feitas. / E por 
nós, homens, e para nossa salvação, desceu 
dos céus: 

(aqui todos se ajoelhem)

e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. 

(aqui todos se levantem)

Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pi-
latos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou 
ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e su-
biu 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.

12. Oração da comunidade.
- (Introdução por conta do presidente da cele-
bração).
1. Senhor, que pela graça fizestes conceber a 
Santíssima Virgem, fazei com que a Santa Igre-
ja de Cristo, presente e atuante no mundo intei-
ro, cresça na prática da fé, junto ao Papa, aos 
bispos, e todo clero, rezemos: 
- Senhor, escutai a nossa prece!
2. Senhor, que não colocais limites ao vosso 
desígnio de salvação, fazei que a experiência 
da adoção maternal da Santíssima Virgem, con-
duza a humanidade a reconhecer no Cristo o 
redentor do mundo, rezemos:
3. Senhor, que não cessais de propor ao mundo 
paz e concórdia, fazei que nesta data em que 
se comemora o dia mundial da paz, possam 
os homens escolherem a “não violência” como 
princípio de promoção de suas políticas, reze-
mos:
4. Senhor, que tudo ordenais com sabedoria, 
fazei com que os políticos eleitos, assumam 
seus cargos com a consciência de que devem 
trabalhar pelo bem-estar de todos, rezemos: 
5. Senhor, que tens especial predileção pelos 
humildes, fazei que neste dia em que se inicia 
um novo ano, olhemos confiantes para o futuro, 
na certeza de que em todos os dias estarás co-
nosco, rezemos: 

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! / Sentir-se 
Igreja reunida a celebrar. / Apresentando os fru-
tos do caminho, / No pão e vinho, ofertas deste 
altar.
Bendito sejais por todos os dons! / Bendito 
sejais pelo vinho e pelo pão! / Bendito, ben-
dito, / Bendito seja Deus para sempre (bis).
2. Que grande bênção servir nesta missão, / 
Missão de Cristo, tarefa do cristão. / Tornar-se 
Igreja, formar comunidade, / Ser solidário, tor-
nar-se um povo irmão.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
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. - Amém.



15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO 
DA VIRGEM MARIA, I)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração esta em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nossa dever e nossa salvação.

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso de-
ver e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-
-Poderoso, e, na 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 procla-
mam vossa glória. Concedei-nos também a nós 
associar-nos a seus louvores, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do univer-
so, 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.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos 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.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípu-
los, 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 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.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa 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.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia con-
vosco e concedei que, alimentando-nos com o 

Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos re-
pletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cris-
to um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os 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.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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, 
o nosso Bispo Cesar, com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Obedientes à palavra do Salvador e formados 
por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- 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 pro-
tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Sal-
vador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha 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. - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e sei 
salvo(a).



MARIA, MÃE DE DEUS
A Igreja celebra no dia 1º de janeiro, no início do ano civil, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. 

Celebramos, também o ano novo e a paz, que é dom de Deus. 
No documento pontifício do Papa Paulo VI, a Exortação Apostólica “Marialis Cultus” encontramos 

uma rica doutrina sobre a figura e o papel de Maria, a mãe de Jesus Cristo e por isso Mãe de Deus. 
Diz-nos o Papa: “o tempo do Natal constitui uma memória continuada da Maternidade divina, virginal e 
“salvífica”, daquela cuja “intemerata virgindade deu a este mundo o Salvador”. 

Assim, na solenidade da Natividade do Senhor, a Igreja, ao adorar o divino Salvador, venera tam-
bém a sua gloriosa Mãe; na Epifania do Senhor, ao mesmo tempo que celebra a vocação universal para 
a salvação, contempla a Virgem Maria, verdadeira Sede da Sabedoria e verdadeira Mãe do Rei, que 
apresenta à adoração dos Magos o Redentor de todas as gentes (cf. Mt 2,11); e na festa da Sagrada 
Família, Jesus, Maria e José (Domingo dentro da oitava da Natividade do Senhor), considera, venerá-
vel, a vida de santidade que levam, na casa de Nazaré, Jesus, Filho de Deus e Filho do homem, Maria, 
sua Mãe, e José, homem justo (cf. Mt 1,19). No ordenamento do período natalício, conforme foi recom-
posto, parece-nos que as atenções de todos se devem voltar para a reatada solenidade de Santa Maria 
Mãe de Deus. Esta, colocada como está, no dia 1° de janeiro, destina-se a celebrar a parte tida por 
Maria neste mistério de salvação e, a exaltar a dignidade singular que daí advém para a “santa Mãe..., 
pela qual recebemos... o Autor da vida”; é, além disso, ocasião propícia para renovar a adoração ao 
recém-nascido “Príncipe da Paz”, para ouvir ainda uma vez o grato anúncio angélico (cf. Lc 2,14), para 
implorar de Deus, tendo como medianeira a “Rainha da Paz”, o dom supremo da paz. 

Por isso, na feliz coincidência da Oitava do Natal do Senhor com a data auspiciosa de 1° de janeiro, 
instituímos o Dia Mundial da Paz, que vai recebendo crescentes adesões e já madura nos corações de 
muitos homens frutos de paz. Maria é a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a palavra de Deus com fé; 
fé, que foi para ela prelúdio e caminho para a maternidade divina, pois, como intuiu Santo Agostinho, “a 
bem-aventurada Maria, acreditando, deu à luz Aquele (Jesus) que, acreditando, concebera”; na verda-
de, recebida do Anjo a resposta à sua dúvida (cf. Lc 1,34-37), “Ela, cheia de fé e concebendo Cristo na 
sua mente, antes de o conceber no seu seio, disse: “Eis a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo 
a tua palavra” (Lc 1,38); fé, ainda, que foi para Ela motivo de beatitude e de segurança no cumprimento 
da promessa: “Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido” (Lc 
1,45); fé, enfim, com a qual ela, protagonista e testemunha singular da Encarnação, reconsiderava 
os acontecimentos da infância de Cristo, confrontando-os entre si, no íntimo do seu coração (cf. Lc 
2,19.51). 

Feliz ano novo para todos. Sejamos homens e mulheres da Paz e construtores da Paz. Que a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, abençoe a todos neste ano de 2017 que estamos 
iniciando.

D. José Valmor Cesar Teixeira, SDB - Bispo Diocesano

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- O Deus de bondade, que pelo Filho da Vir-
gem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça 
com sua bênção.- Amém.
- Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte 
a proteção da Virgem, por quem recebestes o 
autor da vida.
- Amém.
- E vós, que vos reunistes hoje para celebrar 
sua solenidade, possais colher a alegria espi-
ritual e o prêmio eterno.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo
- Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

17. CANTO DA COMUNHÃO
Senhor, fazei de mim um instrumento de 
vossa paz! / Senhor, fazei de mim um ins-
trumento de vosso amor!
1. Onde há ódio, que eu leve o amor; / Onde 
há ofensa que eu leve o perdão. / Onde há dis-
córdia que eu leve a união; / Onde há dúvidas 
que eu leve a fé!
2. Onde há erro, que eu leve a verdade, / No 
desespero, que eu leve a esperança. / Onde 
há tristeza, que eu leve a alegria, / Onde há 
trevas que eu leve a luz.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus de bondade, cheios de 
júbilo, recebemos os sacramentos celestes; 
concedei que eles nos conduzam à vida eter-
na, a nós que proclamamos a Virgem Maria, 
Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Por Cristo, nos-
so Senhor. - Amém.
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