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SOLENIDADE DA
SANTA MÃE DE DEUS

4. Ao justo juiz que vem um canto...
Por todo sempre, amém, um canto... Glória ao Pai, por seu Filho,
um canto... A quem no Espírito
vem um canto novo, um louvor!

2. SAUDAÇÃO INICIAL
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA Sl 97(98)
(CD V Fx 6 - HL1 p. 27)

Nasceu-nos hoje um menino, e um Filho nos foi doado,
grande é este pequenino, Rei
da paz será chamado. Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia!
1. Cantai, cantai ao Senhor um
canto novo, um louvor! Por maravilha tão grande, um canto
novo, um louvor! Por tal vitória
e poder, um canto novo, um
louvor! Por um amor tão fiel, um
canto novo, um louvor!
2. A salvação resplendeu, um canto... Justiça apareceu, um canto novo... Toda a terra contemplou, um canto... Com alegria
aplaudi, um canto...
3. Clarins, violões, tocai um canto... Ao rei Senhor aclamai, um
canto... Cante o mar, o universo
um canto... Na presença do Senhor, um canto...

Anim. A Solenidade de
Santa Maria, Mãe de Deus, no
alvorecer do Ano Novo, nos coloca diante da Esperança que foi
gerada no ventre virginal de Nossa Senhora. Deixemo-nos, pois,
inundar pela paz que Jesus trouxe
e pela misericórdia que derramou
no mundo. Confiantes na proteção
da Virgem Maria, depositemos a
seus pés nossas esperanças e
nosso compromisso de nos empenharmos mais na busca da paz e
na prática da misericórdia.

3. ATO PENITENCIAL
P. 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.
(silêncio)
P. Senhor, Filho de Deus, que,
nascendo da Virgem Maria, vos
fizestes nosso irmão, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, Filho do homem, que
conheceis e compreendeis nossa
fraqueza, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
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P. Senhor, Filho primogênito do
Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso...
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. 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. T. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): 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.
T. Amém!

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. A misericórdia de
Deus culminou com a encarnação de Jesus e a maternidade
divina de Maria. Ouçamos com
atenção:

6. PRIMEIRA LEITURA (Nm 6, 22-27)
Leitura do Livro dos Números.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: 23“Fala a Aarão 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 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.
22

T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 66(67)
(CD V, Fx 11)

Que Deus nos dê a sua graça e
a sua bênção.
1. Que Deus nos dê a sua graça e a
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.

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 4, 4-7)

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD V Fx 3)

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

10. EVANGELHO (Lc 2, 16-21)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo,16os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura.
17
Tendo-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 coração.
20
Os 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.
T. Glória a vós, Senhor.

Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas.

11. HOMILIA

Irmãos: 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.

12. PROFISSÃO DE FÉ

- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / 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:
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(Todos se enclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito
Santo, / no seio da virgem Maria,
/ e se fez homem.
(Retorna-se à posição anterior)
T. 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. T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, no início deste
ano elevemos nossos corações
ao Pai, suplicando juntos:
T. Pela intercessão de Maria, mãe de
Misericórdia, concedei-nos a paz!
1. Pai Santo, fortalecei a Igreja,
promotora da paz e agente da
misericórdia.
2. Iluminai os governantes em sua
missão de gerenciar a nação e
não permitir a corrupção.
3. Abençoai o Ano Novo, para que
renove as esperanças de nossas famílias.
4. Fazei que nossas comunidades
aprofundem a fé e vivam no amor.
5. Dai-nos sabedoria e persistência
para seguir na caminhada em
busca da santidade.
6. Fortalecei os organismos internacionais, sobretudo a ONU, em
sua missão de promover a paz.
(Intenções da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai,
por Cristo e pela intercessão da
Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe
da Igreja.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD V Fx 10 - HL1 p. 82)

1. Nas terras do Oriente, surgiu
dos céus uma luz /: Que vem
brilhar sobre o mundo, e para
Deus nos conduz:/
Nasceu Jesus Salvador: Aleluia, aleluia! É Ele o Cristo Senhor; Aleluia, aleluia!
2. Nasceu-nos hoje um menino,
um filho que nos foi dado. /: É
grande e tão pequenino, Deus
forte é Ele chamado.:/
3. Cantai com muita alegria, que
grande amor Deus nos tem! /:
Pequeno, pobre, escondido,
nasceu por nós em Belém.:/

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que
o nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome,
para nosso bem e de toda a Santa Igreja.
P. 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.
T. Amém!

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Pref. de Nossa Senhora I, MR. p. 445.

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus!
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação!
P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo
lugar, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso, e, na
festa da Maternidade de Maria,
Mãe de Deus, 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 a vossa grandeza,
os santos proclamam a vossa
glória. Concedei-nos também a
nós associar-nos a seus louvores,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. 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.
T. 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 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 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!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a
memória do vosso Filho, da sua
paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua as-
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censão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças
este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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.
T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
1C. 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, São Paulo,
patrono da nossa Arqui-diocese,
N. e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. 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 Odilo, com os Bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
T. 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 dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. 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.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo
e em Cristo, ...

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO (Is.11)
(CD V Fx 5 HL1 p. 36)

Da cepa brotou a rama, * da
rama brotou a flor, * da flor
nasceu Maria, * de Maria o Salvador. (bis)
1. O Espírito de Deus * sobre Ele
pousará, * de saber, de entendimento * este Espírito será, * de
conselho e fortaleza, * de ciência e de temor, * achará sua alegria * no temor do seu Senhor.
2. Não será pela ilusão * do olhar,
do ouvir falar, * que Ele irá julgar os homens, * como é praxe
acontecer..., * mas os pobres
desta terra * com justiça julgará
* e dos fracos o direito * Ele é
quem defenderá.
3. A palavra de sua boca * ferirá
o violento. * E o sopro de seus
lábios * matará o avarento... * A
justiça é o cinto * que circunda
sua cintura * e o manto da lealdade * é a sua vestidura.
4. Neste dia, neste dia * o incrível,
verdadeiro, * coisa que nunca se
viu, * morar lobo com cordeiro... *
A comer do mesmo pasto * tigre,
boi, burro e leão, * por um menino guiados * se confraternizarão.
5. Um menino, uma criança * com
as feras a brincar * e nenhum
mal, nenhum dano * mais na terra se fará... * Da ciência do Senhor * cheio o mundo estará, *
como o sol inunda a terra * e as
águas enchem o mar.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. 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.
T. Amém!

RITOS FINAIS

22. CANTO FINAL (CO 85)

1. Vinde, cristãos, vinde à porfia,
hinos cantemos de louvor, hinos
de paz e de alegria, hinos dos
anjos do Senhor:
Glória a Deus nas alturas!
2. Foi nesta noite venturosa do
nascimento do Senhor, que anjos, de voz harmoniosa; deram
a Deus o seu louvor:
3. Vinde juntar-vos aos pastores,
vinde com eles a Belém! vinde,
correndo pressurosos; o Salvador, enfim, nos vem!

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: INÍCIO DO ANO
Feliz ano novo!
Demos graças a Deus por mais um
ano que começa! O tempo é bênção
e graça, para ser acolhido com alegre
coração e preenchido de boas obras
a cada novo dia. Iniciemos este ano
confiando-nos à santa Mãe de Deus
e Senhora Nossa, comemorada hoje.

A misericórdia de Deus vai marcar o
ano de 2016: estamos no Ano Santo
extraordinário da Misericórdia, aberto
pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro passado e que se estenderá
até à festa de Cristo Rei, dia 20 de novembro deste novo ano.
Deus é misericordioso para conosco;
podemos experimentar isso todos os
dias, acolhendo a misericórdia divina
com simplicidade e alegria de coração. Sejamos também nós misericordiosos com os outros: a misericórdia é
o bálsamo que pode curar tantas feridas nos relacionamentos familiares e
sociais. “Felizes os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia”, prometeu Jesus (cf Mt 5,7).
Exercitemo-nos todos os dias na prática das obras de misericórdia corporais
e espirituais: elas estão ligadas a uma

promessa muito boa de Jesus para
nós: se formos misericordiosos para
com os outros, também nós alcançaremos misericórdia... E quem de nós
não precisa da misericórdia de Deus?!
Este ano também será marcado no
Brasil pelo Congresso Eucarístico
Nacional de Belém, Pará, de 14 a 21
de agosto próximo. Em Cracóvia, na
Polônia, haverá a Jornada Mundial da
Juventude, de 24 a 31 de julho. Em
nossa Arquidiocese, iniciaremos a
preparação do tricentenário do achado da imagem de Nossa Senhora
Aparecida, com a imagem peregrina
de N.Sra. Aparecida passando por
todas as paróquias, a partir de 1º de
maio. Será um ano de muitas bênçãos
de Deus!
Que Deus abençoe e guarde a você e
sua família; todos os dias, Deus esteja
com você e conduza os seus passos.
O Senhor esteja ao seu lado e lhe dê
a sua paz. Feliz ano novo!
Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
São Paulo, 01.01.2016

CANTOS: Hinário Litúrgico HL1 - CD LIT. V Paulus - Cantos e Orações (CO)
l 2ª-:

LEITURAS DA SEMANA:

1Jo 1,5 – 2, 2; Sl 123 (124),2-3. 4-5. 7b-8 (R/. 7a); Mt 2,13-18 l3ª-: 1Jo 2, 3-11;

Sl 95 (96), 1-2a. 2b-3. 5b-6 (R/. 11a); Lc 2, 22-35 l4ª-: 1Jo 2,12-17; Sl 95(96),7-8a.8b9.10 (R/. 11a); Lc 2,36-40 l5ª-: 1Jo 2,18-21; Sl 95 (96),1-2.11-12.13 (R/. 11a); Jo 1,118 l6ª-. SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA. Nm 6,22-27; Sl 66 (67),
2-3. 5. 6 e 8 (R/. 2a); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 lSáb.: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4
(R/. 3a); Jo 1,19-28 lEPIFANIA DO SENHOR. Is 60,1-6; Sl 71 (72),1-2.7-8.10-11.1213 (R/. cf.11); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 (Visita do Magos)
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