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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVIII - Brasília, 1 de janeiro de 2013 - Nº 7
SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
ANO DA FÉ
COR LITÚRGICA: BRANCO
INTRODUÇÃO – Com.: Amados irmãos: neste primeiro dia do ano civil, nós somos convidados a olhar para a
Virgem Santa Maria, Aquela que, com o seu “sim” ao projeto de Deus, nos oferece Jesus, o nosso libertador, o
Príncipe da Paz. Neste Dia Mundial da Paz, unidos ao Cristo e a Sua Santíssima Mãe, nós somos chamados a
trabalhar, sem descanso, na construção de um mundo novo onde impere a verdade e a paz. Fiquemos de pé e
celebremos, com alegria, o Ano Novo da graça do Senhor.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: ALELUIA, ALELUIA! GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS! E NA TERRA PAZ AOS
HOMENS, BEM AMADOS FILHOS SEUS. / 1. Da flor plantada na terra. / Nasceu um fruto divino. / Um filho foi
concebido, / o céu nos deu um Menino. / 2. O “sim” da Virgem Maria, / gerou a luz da esperança. / E Deus o
mundo recria, / na forma de uma Criança. / 3. Alegres como os pastores, / cantemos graças a Deus. / Seu Filho
vem como pobre, / unir a terra e os céus.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.:
Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e
participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa). CEL.:
Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS: Senhor,
tende piedade de nós. CEL.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende
piedade de nós. TODOS: Cristo, tende piedade de nós. CEL.: Senhor, que nos tornastes participantes do vosso
Corpo e do vosso Sangue, tende piedade de nós. TODOS: Senhor, tende piedade de nós. CEL.: - Deus todopoderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. 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 - CEL.: OREMOS: (Pausa) - 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. TODOS: AMÉM.
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LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos: quando caminhamos unidos a Virgem Maria, nós aprendemos a escutar e meditar a
Palavra de Deus. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Nm 6, 22-27) – Leitura do Livro dos Números.
22
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! 5O 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 66/67)
REFR.: QUE DEUS NOS DÊ A SUA GRAÇA E SUA BÊNÇÃO. / 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!
8. 2ª 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, 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.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFRÃO: ALELUIA, ALELUIA. / ALELUIA, ALELUIA. / De muitos
modos, Deus outrora / nos falou pelos profetas; / nestes tempos derradeiros / nos falou pelo seu Filho.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 2, 16-21) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: 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. 19Quanto 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. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. SÍMBOLO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO – 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

3

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. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, no dia em que proclamamos solenemente a Virgem Santa
Maria como Mãe de Deus, invoquemos a sua intercessão, dizendo, com confiança: Senhor, que a Vossa Mãe,
interceda por nós!
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
1) Pelo Santo padre, o Papa Bento XVI, para que, pela intercessão da Virgem Maria, continue promovendo a
construção da paz na fidelidade ao Evangelho, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
2) Pelo nosso Arcebispo Dom Sérgio da Rocha e por todo o Clero de nossa Arquidiocese, para que, neste Ano
da Fé, nos ajudem a aprofundar o conhecimento do Mistério de Cristo e testemunhar nossa fé com
alegria, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
3) Pelos dirigentes de todas as Nações, para que sejam protagonistas de um futuro de paz, rezemos ao
Senhor.
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que esta Eucaristia nos dê alegria e paz, força nas provações, abertura e
disponibilidade para com o próximo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
5) Pela paz, bênção de Deus, para que os cristãos se empenhem em realizá-la juntamente com todos os
homens de boa vontade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
6) Para que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos acompanhe neste novo ano e obtenha para todos nós e para
o mundo inteiro o desejado dom da paz, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, QUE A VOSSA MÃE, INTERCEDA POR NÓS!
(Preces Espontâneas)
CEL: Senhor, nosso Deus, acolhei das mãos de Maria, Virgem e Mãe, as orações cheias de fé do vosso povo e
dai-nos a graça de sermos no mundo instrumentos de Vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
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14. CANTO DE OFERTAS – 1. A aurora precede o nascer do sol / que vem trazer luz e calor pra semente
brotar. / Maria tu és a aurora Jesus é o sol, o calor! / É o meu coração é a semente que vai germinar neste
amor! / 2. Não deixa o teu povo esperar em vão. / Um mundo sem ódio e sem dor onde reina o perdão. /
Maria do amém do aleluia, / escuta do povo o clamor: /de teu coração sempre aberto nos mande Jesus
Redentor! / 3. Contigo a esperança da paz floriu. / Nos passos do povo que vês caminhar neste chão. Maria tu
és a alegria / dos pobres sem voz e sem vez, / plantaste confiança na gente mostrando teu modo de ser!
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: 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. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I – MR (p. 469) - Prefácio da Virgem Maria I – A Maternidade da Virgem Maria MR (p. 445) - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o
lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, e na solenidade 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 vossa grandeza, os santos
proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando (dizendo) a uma
só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós Vos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho e
Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao Vosso altar.
TODOS: ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Nós as oferecemos pela Vossa Igreja santa e católica; concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só
corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo Vosso servo o Papa Bento, por nosso
bispo Sergio, seu bispo auxiliar Leonardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
TODOS: CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA.
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis
a fidelidade e a dedicação em Vos servir. Eles Vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por
todos os seus, e elevam a Vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas
e a salvação que esperam.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!
CEL.: Em comunhão com toda a Igreja celebramos a noite santa (o dia santo) em que a Virgem Maria deu ao
mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo São José, os santos Apóstolos e
Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e
todos os Vossos Santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a Vossa proteção.
TODOS: EM COMUNHÃO COM TODA A IGREJA AQUI ESTAMOS.
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CEL.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos Vossos servos e de toda a Vossa família; dai-nos sempre a
Vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os Vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar
estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor
nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em Suas mãos, elevou os olhos a Vós, ó Pai, 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 A REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: Celebrando, pois, a memória da paixão do Vosso Filho, da Sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa
ascensão aos céus, nós, Vossos servos, e também Vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens
que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós Vos suplicamos que ela seja levada à Vossa presença, para que, ao participarmos deste
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de Vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles,
e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: E a todos nós, pecadores, que confiamos na Vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos
méritos, mas por Vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e
Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília,
Anastácia) e todos os Vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. 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.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: DA CEPA BROTOU A RAMA, / DA RAMA BROTOU A FLOR, / DA FLOR
BROTOU 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
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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. / 6. Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá / Sua mão
libertadora, pra seu povo resgatar... / Estandarte para os povos o Senhor levantará. / Ao seu povo, à sua Igreja
toda a terra acorrerá.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL – MR (p. 520)
CEL.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
CEL.: 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.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes, até o fim, na caridade.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Que Ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias, atenda sempre às vossas preces e vos conduza à
vida eterna.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
CANTO OPCIONAL
REFR.: O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS, / SANTO É SEU NOME! / 1- A minh’alma engrandece o Senhor,
/ exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. / Pôs os olhos na humildade de Sua serva, / doravante toda a
terra cantará os meus louvores. / 2- O Senhor fez em mim maravilhas, / santo é Seu Nome! / Seu amor para
sempre se estende / sobre aqueles que O temem. / 3- Demonstrando o poder do Seu braço / dispersa os
soberbos. / Abate os poderosos de seus tronos / e eleva os humildes. / 4- Sacia de bens os famintos, /
despede os ricos sem nada. / Acolhe Israel, Seu servidor, / fiel a seu amor. / 5- E a promessa que fez a nossos
pais, / em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. / Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, / desde
agora e para sempre, pelos séculos, amém!
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – CD PAULUS – Liturgia V
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