CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS

01 DE JANEIRO DE 2021
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos,
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos.
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores,
um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser
acesa no momento da celebração.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam
juntos.
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo).
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
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
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D.: Vivenciando este Tempo do Natal, experimentamos a ação de Deus
no seio da Virgem Maria nesta sua Solenidade. Agradecemos por esta
presença, como Mãe de Deus e da Igreja. Neste Dia Mundial da Paz e da
Fraternidade, queremos rezar pelas nossas famílias, comunidades
eclesiais missionárias e todos os irmãos e irmãs que sofrem em
decorrência das guerras.
D.: “Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à
Lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à Lei e para que
recebêssemos a filiação adotiva” (Gálatas 4,4-5). Conscientes do Deus
misericordioso que volta seu olhar a cada um de nós, apresentemos
nossa súplica penitencial.
(Breve momento de silêncio)
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https://www.youtube.com/watch?v=jbYFyOM8iVY
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D.: Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes
nosso irmão, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa
fraqueza, tende piedade de nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.
D.: Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família,
tende piedade de nós, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.
D.: Oremos. 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.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:

(Nm 6,22-27)

L.: Leitura do Livro dos Números.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: 'Fala a Aarão e a seus filhos: Ao
abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te
guarde! O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça de ti!
O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz! Assim invocarão o meu
nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei'. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Salmo:2

Sl 66

T.: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
L.: 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. R.
L.: 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. R.
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https://www.youtube.com/watch?v=nQEoLdOhKmw
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T.: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
L.: 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! R.
Aclamação ao Evangelho:3
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas;
nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho.
EVANGELHO:
(Lc 2,16-21)
L.: Do Evangelho segundo Lucas:
Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram
Maria e José, e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto,
contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram
os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a
Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração.
Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que
tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando 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.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
D.: Professemos a nossa fé:
T.: 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: (aqui todos se inclinem) 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 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.
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https://www.youtube.com/watch?v=zbmj1qOt30I
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: Irmãos e irmãs, celebrando este dia especial da Solenidade da Santa
Mãe de Deus, Maria, recitemos com alegria esta ladainha, pedindo seu
auxílio para nossa caminhada.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja,
Mãe de misericórdia,
Mãe da divina graça,
Mãe da esperança,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe sempre virgem,
Mãe imaculada,
Mãe digna de amor,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fiel,
Espelho de perfeição,
Sede da Sabedoria,
Fonte de nossa alegria,
Vaso espiritual,

Tabernáculo da eterna glória,
Moradia consagrada a Deus,
Rosa mística,
Torre de Davi,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Socorro dos migrantes,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos confessores da fé,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem pecado
original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha da paz.

D.: Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nos
conceda a sua graça, derrame sobre nós as suas bênçãos e nos guarde
sãos e salvos todos os dias deste ano.
T.: Amém.
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D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
T.: Para sempre seja louvado.
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto:
D.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de
todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.
Canto:4
Da
Da
Da
De

cepa brotou a rama
rama brotou a flor
flor nasceu Maria
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 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
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https://www.youtube.com/watch?v=ROWSkd4tiMA
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