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Nº 2775 – ANO C – BRANCA
SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA – 1.º/1/2022

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Celebramos hoje, com alegria e
confiança, o senhorio de Deus no tempo e
na história. Pedimos perdão pelos pecados,
agradecemos pelos acertos do ano que
terminou e suplicamos a paz para o novo
ano que se inicia. Acolhendo as bênçãos
que Ele derrama sobre nós, sob o auxílio e
a intercessão da Santa Mãe de Deus, Maria,
iniciemos nossa celebração, cantando.

irmãos. Ao recebermos sobre nós a água
abençoada, seja o nosso primeiro pensamento um abraço de paz e reconciliação
com Deus, nosso Senhor. (Fazer aspersão
neste momento).
(Pausa) (Bênção da água)
Dir.: Ó Deus, nós vos bendizemos por esta
água, sinal do vosso amor que restaura e
salva. Nós vos pedimos, Senhor, abençoai
esta água que será aspergida sobre nós.
Que ela nos lave e purifique, e faça de nós
criaturas novas neste novo Ano da Graça
do Senhor. Isto vos pedimos por Cristo,
nosso Senhor.

2. INTRODUÇÃO

TODOS: Amém.

CANTO DE ABERTURA: 156 (CD 24), 151
(CD 9)

(Enquanto é aspergido, o povo canta. Ao
receber a água, todos se levantam e se
saúdam mutuamente.)

3. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Dir.: Senhor Deus, vós que nos amais
tanto, dai-nos vosso perdão e vossa paz.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.

5. GLÓRIA: 203 (CD 3), 218

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

Oremos (pausa): Ó Deus, promessa de
paz, por Maria, Mãe de vosso Filho Jesus,
destes a toda a humanidade a vida plena
e a paz. Nas lutas e desafios da vida, dainos a graça de contar sempre com sua
intercessão e prece, já que nos trouxestes
o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho
e nosso Senhor, por quem vos pedimos
na unidade do Espírito Santo. Amém.

4. ATO PENITENCIAL: 766 (CD 7)
Dir.: Peçamos perdão pelos nossos pecados. Deixemos para trás tudo o que
no ano que passou serviu para destruir
a nossa comunhão com Deus e com os
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6. ORAÇÃO
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14. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: No início deste novo ano, apresentamos as necessidades da Igreja, da humanidade e da criação, para que o Senhor
renove tudo na sua graça.

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: Nm 6,22-27

Pela Santa Mãe de Deus, ouvi-nos Senhor!

8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 66 (67),23.5.6.8 (R/. 2a)

1. Senhor, abençoai a santa Igreja Católica
e Apostólica, para que a exemplo da Virgem
Maria, mãe de Deus, seja serva obediente
à vossa vontade.

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.

2. Senhor, abençoai os povos da terra e
seus governantes com o dom da concórdia
e da paz.

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. Senhor, abençoai os pais e mães de
família para que acolham e cuidem de
seus filhos como a maior bênção recebida.
4. Senhor, abençoai todos nós para que
vivamos nossa vocação de fazer do mundo
o lugar do amor, do entendimento, da
fraternidade e da paz.

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!

Dir.: Senhor Deus todo-poderoso, que
vossa graça nos acompanhe em cada dia
deste novo ano, e que nós correspondamos
com vosso amor e vossa bondade. Por
Cristo, vosso Filho. Amém.

9. SEGUNDA LEITURA: Gl 4,4-7
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
De muitos modos, Deus outrora nos falou
pelos profetas;
nestes tempos derradeiros, nos falou pelo
seu Filho.

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Lc 2,16-21
15. PARTILHA DOS DONS: 439 (CD 20),
440 (CD 9)

Dir.: O Senhor esteja convosco!
TODOS: Ele está no meio de nós!

TODOS: Glória a vós, Senhor!

Dir.: Queremos oferecer a vós, Senhor,
tudo o que temos e também o que somos.
Que sejamos mais amorosos e solidários
neste ano que já nasceu e que a prática
da partilha seja muito presente em nossas
vidas. Cantemos.

12. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

13. PROFISSÃO DE FÉ

16. PAI-NOSSO

Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
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Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a
oração que o Senhor Jesus nos ensinou...
Pai nosso...

Dir.: 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.

17. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).

TODOS: Amém.
Dir.: Que Ele vos conserve íntegros na fé,
pacientes na esperança e perseverantes
até o fim na caridade.

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

TODOS: Amém.
Dir.: Que Ele disponha em sua paz vossos
atos e vossos dias, atenda sempre as
vossas preces e vos conduza à vida eterna.
TODOS: Amém.
Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.

18. COMUNHÃO: 613 (CD 9), 615(CD 9)

TODOS: Amém.

19. RITO DE LOUVOR: 822 (CD 18), 844

Dir.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.

20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, a vossa bondade nos deu este sacramento que nos
enche de alegria e nos conduz para o
céu. Queremos, chegando lá, continuar
a bendizer a Santa Virgem Maria, Mãe
de Deus e da Igreja. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

TODOS: Graças a Deus.
23. CANTO DE ENVIO: 683, 687(CD 9)

ORIENTAÇÕES
w Colocar a imagem de Nossa Senhora em local de destaque.
w Preparar as leituras para que
possam transmitir dignamente
a mensagem litúrgica do dia.
w Providenciar uma família na procissão de entrada levando flores
que serão colocadas na frente da
imagem de Nossa Senhora.

DEUS NOS ENVIA
21. NOTÍCIAS E AVISOS
22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.
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“Jesus, a bênção de Deus que
liberta pelo amor”
No 1º dia do ano, a Liturgia celebra a Santa Mãe de Deus, que deu à luz
a Jesus, o Salvador. Esse Menino é a
Bênção de Deus para cada homem e
mulher, para a grande família humana
e para o mundo inteiro. ... É por isso
que a Mãe de Deus nos abençoa hoje.
(...) Fixemos o olhar na Mãe e no
Filho que Ela nos mostra. No início do
ano, deixemo-nos abençoar por Nossa
Senhora com o seu Filho.
Jesus é a bênção para aqueles
que estão oprimidos pelo jugo da escravidão, moral e material. Ele liberta
com o amor. Àqueles que perderam a
autoestima permanecendo prisioneiros de círculos viciosos, Jesus diz:
o Pai ama-vos, não vos abandona,
espera com inabalável paciência o
vosso regresso (cf. Lc 15, 20). Aos
que são vítimas de injustiça e exploração e não veem a saída, Jesus abre
a porta da fraternidade, onde podem

encontrar rostos, corações e mãos
acolhedores, onde podem partilhar
amarguras e desespero, e recuperar
alguma dignidade. Jesus aproxima-se
dos que estão gravemente doentes e se
sentem abandonados e desanimados,
toca com ternura as feridas, derrama
o óleo do consolo e transforma a fraqueza em força de bem para desatar
os nós mais emaranhados. Para os
que estão presos e tentados a fechar-se em si, Jesus reabre um horizonte
de esperança, começando com um
pequeno vislumbre de luz.
(...) Peçamos a bênção à Santa
Mãe de Deus, que nos mostra Jesus.
Assim, o ano que começa será um
caminho de esperança e paz, com
gestos diários de diálogo, reconciliação
e cuidado da criação.

Papa Francisco, Ângelus, 1º/01/2020
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