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SOLENIDADE SANTA MARIA MÃE DE DEUS  

- SEXTA-FEIRA – COR BRANCO - ANO B - 
 

São Paulo, 01 de Janeiro de 2021 

Missas:  
10h30 (Equipes: Missas: 07h30, 09h00 e 10h30)  

            18h00 (Equipes: Missas: 18h00, 19h30 e Comunidade São José) 
 
 

- AMBIENTAÇÃO: Candelabros grandes no altar, Suporte de vidro, Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração e 

Velas  

 Acendimento das Velas do Altar e da Palavra                                                                                                                                                                                

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Intenções da Celebração 
 

“POR MARIA, DEUS NOS DÁ SUA GRAÇA E SUA BÊNÇÃO” 
 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos para fazer memória da 

Páscoa do Senhor nesta Solenidade da Santa Mãe de Deus. É no seio de Maria que Deus assume a nossa 

humanidade e vem viver entre nós. Neste Dia Mundial da Paz, com Maria, glorifiquemos a Jesus e 

aprendamos a deter o ciclo da violência e da intolerância, e nos ajude a construir uma cultura de paz. 

“Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. “Eis o nosso grande desejo para o novo ano que se inicia! 

Alegres, cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão com Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Cruz e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  

GLÓRIA:  

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Nm 6,22-27)  

SALMO RESPONSORIAL: (66):  

R. “QUE DEUS NOS DÊ A SUA GRAÇA E SUA BÊNÇÃO”! 

SEGUNDA LEITURA: (Gl 4,4-7) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

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) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 
 

R. VINDE, SENHOR, COM VOSSA BÊNÇÃO E VOSSA PAZ! 
  

1. “O Senhor te abençoe e te guarde” (Nm 6,24) 
Vós, Senhor, que abençoastes o povo de Israel, derramai vossa bênção sobre a Igreja, o Papa Francisco, 

bispos, padres e todo o vosso povo, para que neste novo ano que se inicia, possamos viver em paz e 

concórdia, livres desta pandemia e de todo o mal, protegidos sob vosso olhar de amor. Nós vos imploramos: 
 

2. “O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti” (Nm 6,25) 

Vós, que nos mostrastes vossa face em Jesus, fazei resplandecer vossa compaixão no rosto dos vossos 

filhos, sobretudo no rosto dos pobres, doentes, injustiçados, perseguidos e dos refugiados, para que 

conheçam a vossa misericórdia e salvação. Nós vos imploramos: 
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3. “Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração” (Lc 2,19)   

Vós que destes à Virgem Maria a plenitude da graça, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, concedei aos vossos filhos e devotos bênçãos para que nossas ações possam tornar nossas 

famílias, nossas comunidades e nossa sociedade um lugar de respeito diálogo e convivência fraterna. Nós 

vos imploramos: 
 

Padre: Neste dia Mundial da Paz, cantemos pedindo a Deus o dom da Paz:  
 

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. 

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros que eu leve a verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais: Consolar que ser consolado; 

compreender que ser compreendido; amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando 
que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA:  

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

MENSAGEM PARA O DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELA PAZ: 

Animador: Guardemos e meditemos no coração a súplica do Papa Francisco: “Agora, Senhor, ajuda-nos! 

Dá-nos a paz, ensina-nos a paz, guia-nos para a paz. Infunde em nós a coragem de realizar gestos 

concretos para construir a paz. Senhor, Deus de amor que nos criaste e nos chamaste a viver como irmãos, 

dá-nos a força para sermos, todos os dias, artesãos da paz”.  

No mundo inteiro, a paz é desejada e suplicada como sinal da bênção e da proteção permanente de Deus. 

A paz trazida por Cristo, mas sempre de novo buscada e desejada pela humanidade, poderá ser encontrada 

somente quando a humanidade se reconciliar com Deus, com o próximo e com toda a criação por Cristo e 

em Cristo. Peçamos com fé a intercessão de Maria, Mãe terna e amável do Sagrado Coração de Jesus. 
Refrão: A Paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós, quando 

ouvirmos a voz do Senhor! (bis) 
 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: / CANTO FINAL: 
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