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Domingo - O Dia do Senhor
Ano B - XXVII - Nº 1672 - cor branca ou dourada - 01/01/2018

RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra )
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria (2x)
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, estamos na oitava de Natal. É com grande alegria que nos reunimos
para celebrar o Mistério de nossa fé. Como encontramos no Evangelho, hoje celebramos o dia em que os pais
deram o nome anunciado pelo Anjo ao Filho de Deus: Jesus - Salvador. Nesta Solenidade da Santa Mãe de Deus
comemoramos o Dia Mundial de Oração pela Paz, sob o olhar e a bênção do Senhor, e iniciamos um novo ano
civil na esperança de uma vida melhor para todos. Vivendo as alegrias do Natal do nosso Salvador, confiamos
este novo tempo aos cuidados maternos de Mãe de Jesus, comprometidos em também sermos portadores da
bênção de Deus e da paz para o mundo. Assim como Anjos, Maria, José e os pastores, coloquemo-nos em
atitude de contemplação e adoração e, alegres, cantemos.
02. CANTO INICIAL (L - D.R. / M - Melodia Francesa)
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! (bis)
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.
(Letra - Frei Emílio Scheid / Música - Séc. XVIII)

1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos. Oh! vinde, oh! vinde, até Belém. Vede nascido vosso Rei eterno.
OH! VINDE ADOREMOS! OH! VINDE ADOREMOS! OH! VINDE ADOREMOS O SALVADOR!
2. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei dos céus. Nós, igualmente, cheios de
alegria.
3. O Deus invisível de eternal grandeza, sob véus de humilde podemos ver. Deus pequenino, Deus envolto em
faixas.
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Presidente - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos, cantando. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
04. DEUS NOS PERDOA
Presidente - De coração arrependido e humilde, aproximemo-nos do Deus Justo e Santo e peçamos perdão de
nossas faltas e omissões (silêncio). Supliquemos a misericórdia do Pai.
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SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)
1. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. (bis)
2. Senhor Jesus Cristo piedade, piedade de mim que não te obedeci, nem segui tua voz. (bis)
3. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. (bis)
Presidente - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
05. HINO DO GLÓRIA
Presidente - Com Maria, Mãe de Deus, glorifiquemos ao Pai que nos cumula de bênçãos e em Seu Filho Jesus,
nos trouxe a paz e a salvação.
(L - Missal Romano / M - Joel Postma)

Solo: Glória a Deus nas alturas! Todos: Glória a Deus nas alturas!
1. E paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
2. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. Senhor Filho único, Jesus Cristo! Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai!
3. 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 sentado à direita do Pai, tende piedade de nós! (bis)
4. Porque só vós sois Santo! Só vós sois o Senhor! Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo! Com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém!
06. ORAÇÃO (missal, pg.159)

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
07. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA DE DEUS (CD Novena do Natal 2010)
LUZ DO UNIVERSO, Ó DEUS DA VIDA, ESCUTAREMOS TUA PALAVRA, SEJA HOJE BÊNÇÃO PRA TODA A TERRA, E
A NÓS CONFIRME A GRAÇA.
08. LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS (6, 22-27)
09. SALMO RESPONSORIAL (66) (CD Cantando o Salmo - Ano B)
QUE DEUS NOS DÊ A SUA GRAÇA E SUA BÊNÇÃO. (BIS)
- 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!
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS GÁLATAS (4, 4-7)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO (Ir. Míria T. Kolling)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
1. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu
Filho.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS (2, 16-21)
13. HOMILIA
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NOSSA RESPOSTA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus professemos a nossa fé, cantando.
(Frei Policarpo Berri)

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor,
(todos se inclinam) o qual foi concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos,
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão
dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
15. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente - Irmãos e irmãs, no primeiro dia deste novo ano, apresentemos as nossas petições a Deus,
confiando nas orações e méritos da Virgem Maria, rezando: Intercedei por nós, Mãe de Jesus e da Igreja!
- Senhor, acompanhai o santo padre, o Papa Francisco, para que o Espírito o ilumine no seu pastoreio da Igreja
presente no mundo inteiro. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai os líderes das nações do mundo, para que seus passos se dirijam no caminho da paz. Nós vos
pedimos.
- Senhor, abençoai o povo brasileiro para que sempre cresça em santidade e em justiça. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei-nos um ano cheio de paz, harmonia e bênçãos e a exemplo de Maria, saibamos meditar e
guardar a Vossa Palavra, para que nossas ações tornem o meio em que vivemos um lugar de diálogo e
convivência fraterna. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração pela Paz.
Senhor, Deus da paz, tu que criastes os homens para serem herdeiros da Tua glória, nós Te bendizemos e
agradecemos porque nos enviastes Jesus, Teu Filho bem-amado. Tu fizeste dEle, no mistério da Sua Páscoa, o
realizador da nossa salvação, a fonte de toda paz, o laço de toda fraternidade. Agradecemos pelos desejos,
esforços e realizações que Teu Espírito de paz suscitou em nossos dias, para substituir o ódio pelo amor, a
desconfiança pela compreensão, a indiferença pela solidariedade. Abre mais ainda nosso espírito e nosso
coração para as exigências concretas do amor a todos os nossos irmãos, para que sejamos, cada vez mais,
artífices da paz. Lembra-Te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para o nascimento de um mundo
mais fraterno. Que para os homens de todas as raças e línguas venha Teu Reino de justiça, paz e amor. Amém.
(Papa Paulo VI)

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Apresentemos ao altar do Senhor, com o pão e o vinho, nosso compromisso sincero de cultivar a
paz em nossas famílias, na comunidade e na sociedade, para que possamos viver como verdadeiros irmãos,
filhos do mesmo Pai de ternura e bondade.
17. CANTO DAS OFERENDAS (Renato Pargamagnani - Tiago Luiz Bibimak)
1. Inovamos Senhor nosso lar, convidamos vizinhos, irmãos, preparamos a mesa do altar pro Natal de Jesus
celebrar.
O NATAL PODE SER TODO DIA SE CADA FAMÍLIA SE COMPROMETER A VIVER QUAL JOSÉ E MARIA EM SEU DIA A
DIA JESUS ACOLHER!
2. Nossa casa Senhor tem lugar pra quem Cristo se igualou, os pequenos, também os sem lar, os sem-terra que
a busca cansou.
3. Nossa casa Senhor tem espaço para o índio, a mulher desvalida, para o negro que passo a passo vai mudando
a história sofrida.
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1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai seu Menino, luz que chegou no Natal. E,
junto a sua cruz, quando Ele morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas O ofereceste por nós com toda fé.
2. 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.
Presidente - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
Santa igreja.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (missal, pg.159)
19. ORAÇÃO EUCARISTICA III (Missal, pg.482.).
Presidente - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Presidente - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Presidente - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Prefácio da Virgem Maria, I (missal pg. 445)

Presidente – 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 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. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz: Santo, Santo,
Santo ...
Presidente - 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-dosol, um sacrifício perfeito.
Todos - Santificai e reuni o vosso povo!
Presidente - 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.
Todos - 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!
Todos - Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
Presidente - 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.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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Presidente - 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.
Todos - Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presidente - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, mãe de Deus, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
Todos - Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Presidente - 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 Wladimir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo
que conquistastes.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presidente - 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.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presidente - 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.
Todos - A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Presidente - 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!

RITO DA COMUNHÃO
20. PAI NOSSO
21. CORDEIRO
22. CANTO DE COMUNHÃO (Letra e Música - Reginaldo Veloso )
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 a sua cintura e o manto da lealdade é a sua vestidura.
4. Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá sua mão libertadora, pra seu povo resgatar... Estandarte para os
povos o Senhor levantará, a seu povo, a sua Igreja toda a terra acorrerá.
5. A inveja, a opressão entre irmãos se acabará e a comunhão de todos o inimigo vencerá... Poderosa mão de
Deus fez no Egito o mar secar; para o resto do seu povo um caminho abrirá.
(Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)
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1. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que, pela força do Espírito conceberia a ti, Jesus, ela ao hesitou
logo em responder: Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver. Hoje imitando Maria, que é imagem
da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança e de amor, dizer Sim a Deus. Eis
aqui os teus servos, Senhor.
QUE A GRAÇA DE DEUS CRESÇA EM NÓS SEM CESSAR. E DE TI, NOSSO PAI, VENHA O ESPÍRITO SANTO DE AMOR
PRA GERAR E FORMAR CRISTO EM NÓS.
2. No coração de Maria, no olhar doce, terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré,
só viveu para te servir; quando morrias na Cruz, tua Mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso
auxílio, reproduzir no cristão as feições de seu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer: Eis aqui
os teus servos, Senhor.!
PÓS-COMUNHÃO (Cantar o refrão a seguir ou repetir o segundo canto de entrada)
GLÓRIA, GLÓRIA! A JESUS O SENHOR, AO CORDEIRO DE DEUS, AO NOME SOB TODO NOME!
23. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal, pg.160)

RITOS FINAIS
Deus nos envia
24. COMUNICADOS
- No próximo domingo celebraremos a Solenidade da Epifania do Senhor. Preparar bem essa liturgia,
valorizando as folias de reis, de congo e outras tradições da comunidade, se houver.
25. HOMENAGEM A MARIA
26. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg.519 a 530)
27. CANTO FINAL (L e M - Frei Fabreti)
IMACULADA MARIA DE DEUS! CORAÇÃO POBRE ACOLHENDO JESUS. IMACULADA MARIA DO POVO! MÃE DOS
AFLITOS QUE ESTÃO JUNTO À CRUZ.
1. Um coração que era "sim" para a vida um coração que era "sim" para o irmão, um coração que era "sim"
para Deus; Reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos
renegam; Reino de Deus que renova esta terra!
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade; que os nossos passos se tornem memória, do amor fiel que Maria gerou;
Reino de Deus atuando na história.
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