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Dia de Natal
Ano A

Missa do Dia (com adaptações)
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Dia de Natal
(O Verbo fez-se carne)

1.ª Leit. – Is 9, 1-6;
Salmo – Sal 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13;
2.ª Leit. – Hebr 1, 1-6;
Evangelho – Lc 2, 1-20.

Se não há paz, alegria e felicidade para os homens de hoje é porque
lhes falta a humildade dos pastores para reconhecerem o Salvador. Chei-
os de preconceitos põem a sua esperança no poder, no dinheiro, no prazer
e na glória, como se essas coisas fossem o caminho da felicidade...

"A nossa esperança é ALGUÉM. A nossa esperança é Cristo... Ele
fez-Se Carne. Cristo, inserindo-se, plenamente, na natureza humana, quis
mudar o mundo para salvá-lo. E nós seremos seus discípulos na medida
em que a nossa esperança se confundir com a Sua, que era a de transfor-
mar o mundo" (Mauriac).

Na Missa da Noite, a Igreja apresentou-nos o seu Cristo - o Verbo
eterno, o dominador, porém, em carne, habitando entre nós, no meio do
Seu povo. E nós contemplámos a sua glória e a Sua humilhação, ao
mesmo tempo que, unidos aos anjos e a todos os homens, demos gra-
ças a Deus pela paz, que nos ofereceu em Cristo.

Agora a liturgia, inundada pela luz da nova aurora, que desponta
para o mundo, descreve-nos os efeitos do Nascimento do Salvador
para a humanidade de todos os tempos.

O Natal não é um acontecimento passado. Através da Igreja, o
mistério do Natal conserva toda a sua actualidade. N'Ela, todos os
homens são chamados a receber de Jesus a vida divina, "tornando-se
filhos no Filho único".
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,

que fizestes resplandecer este santíssimo dia
com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo,
concedei-nos que,
tendo conhecido na terra o mistério desta luz,
possamos gozar no Céu o esplendor da sua glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Isaías (Is 9, 1-6)

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Todo o calçado ruidoso da guerra
e toda a veste manchada de sangue
serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
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Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13

Refrão: Hoje nasceu o nosso salvador,
Jesus Cristo, Senhor.
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Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém,
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores das florestas.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra:
julgará o mundo com justiça
e os povos com fidelidade.

Leitura da Epístola aos Hebreus (Heb 1,1-6)

Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos Profetas.
Nestes dias, que são os últimos,
falou-nos por seu Filho,
a quem fez herdeiro de todas as coisas
e pelo qual também criou o universo.
Sendo o Filho esplendor da sua glória
e imagem da sua substância,
tudo sustenta com a sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados,
sentou-Se à direita da Majestade no alto dos Céus
e ficou tanto acima dos Anjos
quanto mais sublime que o deles
é o nome que recebeu em herança.
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A qual dos Anjos, com efeito, disse Deus alguma vez:
“Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei?”
E ainda: “Eu serei para Ele um Pai
e Ele será para Mim um Filho”?
E de novo,
quando introduziu no mundo o seu Primogénito, disse:
“Adorem-n’O todos os Anjos de Deus”.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 1,38)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Anuncio-vos uma grande alegria:
Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor.

ou
Santo é o dia que nos trouxe a luz.

Vinde adorar o Senhor. Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 2,1-14)

Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto,
para ser recenseada toda a terra.
Este primeiro recenseamento efectuou-se
quando Quirino era governador da Síria.
Todos se foram recensear, cada um à sua cidade.
José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré,
à Judeia, à cidade de David, chamada Belém,
por ser da casa e da descendência de David,
a fim de se recensear com Maria, sua esposa,
que estava para ser mãe.



— 113 —

Enquanto ali se encontravam,
chegou o dia de ela dar à luz
e teve o seu Filho primogénito.
Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos
e guardavam de noite os rebanhos.
O Anjo do Senhor aproximou-se deles
e a glória do Senhor cercou-os de luz;
e eles tiveram grande medo.
Disse-lhes o Anjo: “Não temais,
porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo:
nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador,
que é Cristo Senhor.
Isto vos servirá de sinal:
encontrareis um Menino recém-nascido,
envolto em panos e deitado numa manjedoura”.
Imediatamente juntou-se ao Anjo
uma multidão do exército celeste,
que louvava a Deus, dizendo:
“Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por Ele amados”.

Quando os Anjos se afastaram dos pastores
em direcção ao Céu,
começaram estes a dizer uns aos outros:
"Vamos a Belém,
para vermos o que aconteceu
e que o Senhor nos deu a conhecer".
Para lá se dirigiram apressadamente
e encontraram Maria e José
e o Menino deitado na manjedoura.
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Quando O viram,
começaram a contar
o que lhes tinham anunciado sobre aquele Menino.
E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.
Os pastores regressaram,
glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado.

Palavra da Salvação

ou

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 1,1-18)

No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus.
Tudo se fez por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida
e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam.
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João.
Veio como testemunha,
para dar testemunho da luz.
O Verbo era a luz verdadeira,
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Estava no mundo
e o mundo, que foi feito por Ele,
não O conheceu.
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Veio para o que era seu
e os seus não O receberam.
Mas, àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho d’Ele, exclamando:
“Era deste que eu dizia:
‘O que vem depois de mim passou à minha frente,
porque existia antes de mim’”.
Na verdade,
foi da sua plenitude
que todos nós recebemos graça sobre graça.
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A Deus, nunca ninguém O viu.
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,
é que O deu a conhecer.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A liturgia deste dia fala-nos de um Deus que ama os homens;  por

isso, não os deixa perdidos e abandonados a percorrer caminhos de
sofrimento e de morte, mas envia uma "Criança"  para lhes apresentar
uma proposta de vida e de liberdade.

Este dia tem para nós um Sinal muito especial: "O povo que anda-
va nas trevas viu uma grande "LUZ".

As Leituras bíblicas ajudam-nos a aprofundar o sentido da festa
deste dia:
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A 1.ª leitura anuncia a chegada de "um menino", da descendência
de David. Esse "menino" eliminará a guerra, o ódio, o sofrimento e inau-
gurará uma era de alegria, de felicidade e de paz sem fim. (Is 9,1-6)

O "menino de Belém" dá sentido pleno a esta profecia messiânica
de Isaías. Essa "Luz" é símbolo da presença no mundo do "Filho de
Deus", que vai iluminar o mundo, dissipando as trevas do egoísmo e do
pecado. Ele  "veio de Deus" para vencer as trevas e as sombras da
morte e instaurar o mundo novo da justiça, da paz e da felicidade.

Deus não se serve da força e do poder para intervir na história e
para mudar o mundo. É através de um "menino", símbolo máximo da
fragilidade e da dependência, que Deus propõe aos homens o seu projecto
de salvação. Acolher Jesus, celebrar o seu nascimento, é aceitar esse
projeto de justiça e de paz.

Na 2.ª Leitura, o autor sagrado traça, em traços largos, as coor-
denadas fundamentais da história da salvação: Deus é o protagonista
principal dessa história em que Deus se vai manifestando em várias
fases. (Heb 1, 1-6)

O Evangelho apresenta a realização da promessa do Profeta:
Jesus é o "menino de Belém", que vem ao encontro dos homens para
trazer essa Luz. (Lc2,1-20)

A proposta que ele traz, não será uma proposta que Deus quer impor
pela força; mas será uma proposta que Deus oferece ao homem com
ternura e amor. A narrativa de Lucas deseja apresentar uma CATEQUESE
sobre Jesus, por isso, nos dá umas indicações importantes:

– BELÉM é Lugar do nascimento de Jesus (mais teológico, que
geográfico). O objectivo do autor é sugerir que este Jesus é o Messias,
da descendência de David, anunciado pelos profetas (a família de David
era natural de Belém).  Fica claro que o nascimento de Jesus se integra
no plano de salvação que os profetas anunciaram e cuja realização o
Povo de Deus aguardava ansiosamente.

– O PRESÉPIO é o Quadro do nascimento. Lucas descreve
com pormenores a pobreza e a simplicidade que rodeiam a vinda ao
mundo do libertador dos homens: a falta de lugar na hospedaria, a man-
jedoura dos animais a fazer de berço, os panos improvisados que envol-
vem o bébé, a visita dos pastores… É na pobreza, na simplicidade, na
fragilidade, que Deus se manifesta aos homens e lhes oferece a salva-
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ção. Os esquemas de Deus não se impõem pela força das armas, pelo
poder do dinheiro ou pela eficácia de uma boa campanha publicitária;
mas Deus escolhe vir ao encontro dos homens na simplicidade, na fra-
queza, na ternura de um menino nascido no meio de animais, na absolu-
ta pobreza. É assim que Deus entra na nossa história…

– OS PASTORES são as Testemunhas do nascimento. Trata-se
de gente considerada rude, violenta, marginal, que invadiam com os
rebanhos as propriedades alheias e que tinham fama de se apropriar da
lã, do leite e das crias do rebanho em benefício próprio. S. Lucas coloca
esses marginais como as "testemunhas" que acolhem Jesus. Quer di-
zer, desta forma, que a partir de agora, os pobres, os débeis, os margi-
nalizados, os pecadores, são convidados a integrar a comunidade dos
filhos amados de Deus. Eles vêm ao encontro dessa salvação que Deus
lhes oferece, em Jesus, e são convidados a integrar a comunidade da
nova aliança, a comunidade do "Reino" .

– OS TÍTULOS dados a Jesus pelos anjos que anunciam o nasci-
mento: Ele é "o Salvador, Cristo Senhor".

☛ O título "Salvador" era usado para designar o imperador ou os
deuses pagãos; Lucas, ao chamar Jesus desta forma, apresenta-O como
a única alternativa possível a todos os absolutos que o homem cria…

☛ O título "Cristo" equivale a "Messias": aplicava-se a um rei da
descendência de David, que viria restaurar o reino ideal de justiça e de
paz da época davídica; dessa forma, Lucas sugere que o "menino de
Belém" é esse rei esperado.

☛ O título "Senhor" exprime o carácter transcendente da pes-
soa de Jesus e o seu domínio sobre a humanidade.

Com estes três títulos, a catequese de Lucas apresenta Jesus aos
homens e define o seu papel e a sua missão.

N A T A L...
É relembrar e reviver o Nascimento de Cristo, em Belém, há 2 mil

anos e hoje em todos nós...
Cristo nasceu... e está entre nós...
Algo de NOVO, nasceu dentro de nós?
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É um Convite à Alegria:
– Anjos: "Eu vos anuncio uma grande alegria... porque nasceu

um Salvador"...
– Alegria: de Maria e José: diante da criancinha recém-nasci-

da depositada numa manjedoura no silêncio da Noite...
– Alegria dos Pastores... dos reis do Oriente… dos anjos...
É uma Lição de Humildade e Pobreza:
Deus feito criança... numa mangedoura, numa gruta (estrebaria...)

num lugar perdido no tempo...
– E Nós? Não podemos reduzir a uma comemoração social com

todos os requintes do consumismo moderno ...
– Deus fez-se pequeno... E nós?
É um Apelo de Amor e Paz:
– DEUS ama-nos, por isso quer morar entre nós... "Tendo amado

os seus... na plenitude dos tempos... enviou-nos o seu próprio filho...":
– CRISTO: fruto do amor de Deus para com os homens...
– ANJOS: "Glória... e PAZ  na terra..."

* no coração: consciência tranquila... dever cumprido...
* na família:  mais que perdões...
* com os vizinhos: fraternidade, respeito, tolerância...
* na comunidade: semeamos amor e paz

HOJE TUDO NOS FALA DO NATAL...
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Olhando para o PRESÉPIO, nas igrejas... nas casas... senti-

mos emoções fortes e nobres... Uma criança toca sempre o nosso co-
ração... Que dirá de um Deus feito criança?

☞☞☞☞☞ As Ruas das cidades e as nossas casas estão mais iluminadas,
parecendo estrelas que pousaram na terra. Mas se não estivermos ilu-
minados, se em nosso coração milhares de luzes não se acenderem,
não há NATAL.

☞☞☞☞☞ As Vitrines das lojas chamaram-nos e ainda chamam aos pre-
sentes, mas o grande presente é "SER" UM PRESENTE DE DEUS
para tantos que não sabem o que é um presente, para tantos que jamais
receberam um verdadeiro gesto de amor.

☞☞☞☞☞ As Árvores de Natal estão bonitas em nossas casas, mas se
nada enfeita o nosso coração, como poderá ser NATAL?

☞☞☞☞☞ Escrevemos nas portas das nossas casas ou nos cartões que
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enviamos aos amigos, que hoje é Natal, mas se nossos olhos negam a
alegria desse tempo, não será Natal.

O FELIZ NATAL  que vos desejo de muita alegria, muito amor,
muita paz... que é possível no humilde presépio de nossas casas, que é
possível na pobre manjedoura de nosso coração.

A todos, FELIZ NATAL!...

Pres. – Creio em um só Deus!
Às palavras E encarnou todos se ajoelham

Se se usa o Evangelho de João (O verbo fez-se carne)

Celebrar o nascimento de Jesus é, em primeiro lugar, contemplar
o amor de um Deus que nunca abandonou os homens à sua sorte; por
isso, rompeu as distâncias, encontrou forma de dialogar com o homem
e enviou o próprio Filho para conduzir o homem ao encontro da vida
definitiva, da salvação plena. No dia de Natal, nunca será demais insis-
tir nisto: o Deus em quem acreditamos é o Deus do amor e da relação,
que continua a nascer no mundo, a apostar nos homens, a querer dialo-
gar com eles, e que não desiste de propor aos homens - apesar da
indiferença com que as suas propostas são, às vezes, acolhidas – um
caminho para chegar à felicidade plena.

Jesus Cristo é a Palavra viva e definitiva de Deus, que revela aos
homens o verdadeiro caminho para chegar à salvação. Celebrar o seu
nascimento, é acolher essa Palavra viva de Deus... “Escutar” essa
Palavra é acolher o projecto que Jesus veio apresentar e fazer dele a
nossa referência, o critério fundamental que orienta as nossas atitudes
e as nossas opções. A Palavra viva de Deus (Jesus) é, de facto, a nossa
referência? O que ele diz orienta e condiciona as minhas atitudes, os
meus valores, as minhas tomadas de posição? Os valores do Evangelho
são os meus valores? Vejo no Evangelho de Jesus a Palavra viva de
Deus, a Palavra plena e definitiva através da qual Deus me diz como
chegar à salvação, à vida definitiva?

A transformação da “Palavra” em “carne” (em menino do presé-
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pio de Belém) é a espantosa aventura de um Deus que ama até ao
inimaginável e que, por amor, aceita revestir-se da nossa fragilidade, a
fim de nos dar vida em plenitude. Neste dia, somos convidados a con-
templar, numa atitude de serena adoração, esse incrível passo de Deus,
expressão extrema de um amor sem limites.

Acolher a “Palavra” é deixar que Jesus nos transforme, nos dê a
vida plena, a fim de nos tornarmos, verdadeiramente, “filhos de Deus”.
O presépio que hoje contemplamos é, apenas, um quadro bonito e ter-
no, ou uma interpelação a acolher a “Palavra”, que é o próprio Deus?

Hoje, como ontem, a “Palavra” continua a confrontar-se com os
sistemas geradores de morte e a procurar eliminar, na origem, tudo o
que rouba a vida e a felicidade do homem. Sensíveis à “Palavra”, em-
barcados na mesma aventura de Jesus – a “Palavra” viva de Deus –
como nos situamos diante de tudo aquilo que rouba a vida do homem?
Podemos pactuar com a mentira, o oportunismo, a violência, a explora-
ção dos pobres, a miséria, as limitações aos direitos e à dignidade do
homem?

Jesus (esse menino do presépio) deve ser para nós a “Palavra”
suprema que dá sentido à nossa vida e à fé que professamos.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Neste dia de festa,
contemplemos o Menino que nasceu
e apresentemos-Lhe as nossas orações,
dizendo com alegria:

«Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos».

1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis,
para que contemplem no Menino de Belém
aquele que fez de nós filhos de Deus,
oremos, irmãos.

2. Pelos que vivem sem fé e sem esperança,
para que sintam a paz anunciada
e vejam a salvação do nosso Deus,
oremos, irmãos.
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3. Pelas crianças que perderam os seus pais,
para que encontrem a seu lado quem as ame
e lhes fale do Menino e do Natal,
oremos, irmãos.

4. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos,
para que reconheçam em Jesus o Salvador
e O adorem como verdadeiro Deus,
oremos, irmãos.

5. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial,
para que sejam mensageiras de Jesus Menino,
que nasceu de Maria, a Virgem Mãe,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus,
que fostes enviado ao mundo
para lhe trazer a luz do Céu,
acolhei as nossas súplicas
pelos homens de quem Vos fizestes irmão.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite 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 a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Sejam as nossas oferendas, Senhor,

dignas do mistério do Natal que hoje celebramos;
e assim como o vosso Filho feito homem
Se manifestou como Deus,
também estes frutos da terra
nos tornem participantes dos dons divinos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
mas principalmente neste dia:
porque hoje se realiza a promessa
que tínheis feito ao vosso povo, através dos profetas;
hoje, o povo que caminhava nas trevas
viu uma grande luz;
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hoje, o vosso povo está cheio de graça,
com o nascimento deste menino,
homem como nós, que veio partilhar a nossa vida,
para nós partilharmos a d'Ele;
hoje, o vosso povo viu a grandeza
do vosso amor para connosco,
revelado no rosto desta criança;
hoje, o vosso povo viu a força da vossa Aliança,
nesta criança que nos vem salvar.
É por isso que, com o povo dos baptizados,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
em que a Imaculada Virgem Maria
deu à luz o Salvador do mundo,
humildemente Vos suplicamos:

Santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,

que nos mandou celebrar estes mistérios.
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Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.
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O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus e nossa Mãe,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
seus bispos auxiliares e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado
que nos impedem de descobrirmos
a estrela do Presépio.
Que ela seja a luz
para os caminhos incertos da nossa vida.
Deste modo, aguardaremos, em jubilosa esperança,
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Palavra de Paz, vinda ao nosso mundo,
fazei nascer em nós as palavras que acalmam,
e os gestos que reconciliam.
Que com a humildade do Presépio,
nós sejamos mensageiros do Vosso amor,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Ao celebrarmos com santa alegria

o nascimento do vosso Filho,
nós Vos pedimos, Senhor, a graça
de conhecer este mistério com fé viva
e de o viver com ardente caridade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus de bondade infinita,
que dissipou as trevas do mundo
com a encarnação do Seu Filho Unigénito,
e fez resplandecer este santo dia
com o Seu nascimento glorioso,
afaste de vós as trevas do pecado
e ilumine os vossos corações
com a luz da Sua graça.

R.: Amén.
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Pres. – Deus, que enviou os Anjos
para anunciarem aos pastores
a grande alegria do nascimento do Salvador,
encha de alegria os vossos corações
e vos faça mensageiros do Seu Evangelho.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela encarnação do Seu Filho
reconciliou consigo a humanidade,
vos conceda o dom da Sua paz e do seu amor
e vos torne um dia
participantes da Igreja celeste.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

... e é Natal!...
É Natal se as pessoas são muito mais amigas!
É Natal, se as famílias se tornam mais unidas!
É Natal, se os abraços e votos falam ao coração,

e nos fazem cantar: A todos, Feliz Natal!...

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.

Segue-se o Beijar do Menino
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2.  Alegria, paz e bem, para os homens cá na terra!
Alegria, paz e bem, que esta noite, é Natal!

3.  Alegria, paz e bem, para os homens cá na terra!
Alegria, paz e bem, Jesus nasce em Belém!

Noite Feliz
1. Noite feliz, noite feliz

Ó senhor, Deus de amor
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na lapa Jesus, nosso bem
Dorme em paz, ó Jesus
Dorme em paz, ó Jesus

2. Noite feliz, noite feliz
Ó Jesus, Deus da luz
Quão afável é teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão
E a nós todos salvar
E a nós todos salvar3. Noite feliz, noite feliz

Eis que no ar vem cantar
Aos pastores, seus anjos no céu
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus Salvador
De Jesus Salvador
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Domingo da SagrDomingo da SagrDomingo da SagrDomingo da SagrDomingo da Sagrada Fada Fada Fada Fada Famíliaamíliaamíliaamíliaamília

Missa da SolenidadeMissa da SolenidadeMissa da SolenidadeMissa da SolenidadeMissa da Solenidade
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Domingo da Oitava do NDomingo da Oitava do NDomingo da Oitava do NDomingo da Oitava do NDomingo da Oitava do Natalatalatalatalatal
(Festa da Sagrada Família)

1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Lc 2, 41-52.

As leituras deste Domingo complementam-se ao apresentar as duas
coordenadas fundamentais a partir das quais se deve construir a família
cristã: o amor a Deus e o amor aos outros, sobretudo a esses que estão
mais perto de nós – os pais e demais familiares.

O evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do amor a Deus: o projecto
de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão, a exigência
fundamental, a que todas as outras se devem submeter. A família cristã
constrói-se no respeito absoluto pelo projecto que Deus tem para cada
pessoa.

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos
gestos de todos os que vivem “em Cristo” e aceitaram ser Homem Novo.
Esse amor deve atingir, de forma mais especial, todos os que connosco
partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes
de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço.

A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes
que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar
esse amor de que fala a segunda leitura.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor, Pai santo,

que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida,
concedei que, imitando as suas virtudes familiares
e o seu espírito de caridade,
possamos um dia reunir-nos na vossa casa
para gozarmos as alegrias eternas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro de Ben-Sirá (Sir 3, 3-7.14-17a)

"Aquele que teme a Deus honra os seus pais"

Deus quis honrar os pais nos filhos
e firmou sobre eles a autoridade da mãe.
Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados
e acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos
e será atendido na sua oração.
Quem honra seu pai terá longa vida,
e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe.
Filho, ampara a velhice do teu pai
e não o desgostes durante a sua vida.
Se a sua mente enfraquece,
sê indulgente para com ele
e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida,
porque a tua caridade para com teu pai
nunca será esquecida
e converter-se-á em desconto dos teus pecados.

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1)

Refrão: Ditosos os que temem o Senhor,
Ditosos os que seguem os ses caminhos.

Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos ses caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda
no íntimo do teu lar;
teus filhos serão como ramos de oliveira
ao redor da tua mesa.

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da tua vida.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 3, 12-21)

A vida doméstica no Senhor.

Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
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Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Esposas, sede submissas aos vossos maridos,
como convém no Senhor.
Maridos, amai as vossas esposas
e não as trateis com aspereza.
Filhos, obedece em tudo a vossos pais,
porque isto agrada ao Senhor.
Pais, não exaspereis os vossos filhos,
para que não caiam em desânimo.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Col 3,15a.16a)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
habite em vós a sua palavra.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 2, 41-52)

Jesus é encontrado por seus pais no meio dos doutores

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos,
subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana,
fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando,
voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias,
encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos
com a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados;
e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes:
«Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?»
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré
e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens.

Palavra da Salvação.
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Proposta de Reflexão Homilética
 Em pleno clima natalício, a Liturgia celebra a festa da SAGRA-

DA FAMÍLIA.
O próprio Filho de Deus, vindo ao mundo, quis seguir o caminho

de todos: fazer parte de uma família simples e humilde, igual a tantas
outras do seu tempo.

As Leituras bíblicas apresentam-nos os valores da família:
A 1.ª leitura salienta o Respeito dos filhos para com os Pais.
É uma ampliação do 4.º Mandamento. (Eclo 3,3-7.14-17)
Quem "honra" o seu pai e sua mãe...
  – Alcança o PERDÃO dos pecados...
  – A sua ORAÇÃO será atendida...
  – Terá ALEGRIA com os seus próprios filhos...
  – Terá VIDA LONGA... isto é, a Bênção de Deus...
  – Junta TESOUROS...

"Ampara na velhice... mesmo quando está perdendo a lucidez..."
"A caridade feita a teu pai não será esquecida..."

☞☞☞☞☞ Hoje para muitos, a autoridade de pais e mães está fora de
moda. E o resultado disso, todos nós conhecemos. O quarto manda-
mento continua ainda hoje actual.

Na 2.ª leitura, São Paulo aponta um caminho seguro para cons-
truir a harmonia familiar. (1Jo 3,1-2.21-24)

– "Revesti-vos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e
paciência."

– "Suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros..."
– "sobretudo amai-vos..."
– "A Palavra de Deus habite em vós..."
– "Cantai a Deus hinos espirituais..."
– "MARIDOS... ESPOSAS... FILHOS... PAIS..."
O Evangelho apresenta-nos a Sagrada Família de Nazaré,
como modelo de todas famílias. (Lc 2,41-52)
– Fiel às práticas religiosas, vai em peregrinação a Jerusalém
  para celebrar a Páscoa com o filho que já completara 12 anos.
– Quando Jesus se desvia da comitiva,
  vai aflita à procura do filho perdido, por três dias.
  "Teu pai e eu, estávamos angustiados à tua procura..."
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– E Jesus: "Não sabiam que eu devo estar na casa de meu Pai."
  São as primeiras palavras e atividades de Jesus, no templo.
  Não menospreza a vida familiar, mas manifesta a prioridade:
  estar a serviço da vontade do Pai.
– "Os pais não compreenderam...
   mas conservavam no coração todas essas coisas."
– E o texto conclui dizendo:
"Jesus voltou a Nazaré com seus pais... e permaneceu obe-

diente a eles...
e crescia em sabedoria, em idade e em graça... diante de

Deus e dos homens..."
A Família é o lugar privilegiado para favorecer o amadurecimen-

to dos filhos... para que eles possam crescer, diante de Deus e dos
homens...

☞☞☞☞☞ A Família não é mais aquela:
Não adianta ilusões: a família cristã não é mais aquela.
E, talvez, nunca mais ela volte a ser a mesma de outrora.
À semelhança da liturgia e da catequese,
a família também percorre o caminho da renovação,
em busca de um novo modo de ser...
Os valores fundamentais,
como o amor, a fidelidade, a indissolubilidade,
precisam de permanecer firmes,
enquanto outros serão fatalmente substituídos.
Assim a obediência dos filhos passará a ser "colaboração".
A autoridade paterna cederá o lugar ao "serviço".
Os filhos deixarão de ser propriedade da família,
para se tornarem membros da comunidade...
A profissão dos filhos não será imposta pelos pais,
de acordo com seus pontos de vista ou suas ambições.
Os filhos vão optar, de acordo com suas aspirações.
A formação e a orientação dos filhos
não serão mais à base de sermões, preceitos e imposições,
mas sim de exemplos e do testemunho.
No caso em que o testemunho de vida vier a faltar,
os pais perderão toda a credibilidade e
os filhos acabarão por tomar rumos traiçoeiros...
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A família vai encontrar coragem para se renovar,
e assim sobreviver, no exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
Maria jamais considerou seu Filho como propriedade exclusiva
e nunca interferiu na perigosa missão
que Ele livremente assumiu.
Ainda que, por causa disso, ela acabasse
com o coração traspassado por uma espada de dor,
ao encontrá-lo lá
onde nenhuma mãe gostaria de encontrar seu filho:
suspenso numa cruz...
Mas a vida cristã, do serviço e do amor, também é uma cruz.
E nós vamos abraçá-la, assim como Jesus e Maria!

Profissão de Fé
Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,

criador do Céu e da Terra?
Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único,
Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema ?

Todos – Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.
Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos – Ámen!
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs: reunidos com a Família de Nazaré,

modelo da humanidade nova,
elevemos ao Pai celeste as nossas orações,
pedindo-lhe que proteja, ampare e guie
todas as famílias deste mundo,
dizendo com alegria:

«Senhor, renovai todas as famílias».

1. Para que na Igreja haja o clima de família,
de paz, de mansidão e de bondade,
do qual Jesus fez a experiência em Nazaré,
oremos, irmãos.

2. Para que os pais falem de Deus aos seus filhos,
para que os filhos dêem conforto aos seus pais,
e não falte, em cada lar, o amor e o pão,
oremos, irmãos.

3. Para que em todas as famílias do mundo
os seus membros saibam perdoar-se mutuamente,
se algum tiver razões de queixa contra outro,
oremos, irmãos.

4. Para que a luz de Cristo ilumine os casais novos,
reanime os que arrefeceram no amor,
e brilhe como o sol sobre os que se amam,
oremos, irmãos.

5. Para que todas as famílias da nossa paróquia
sejam escolas onde se aprenda a imitar
o lar de Jesus, de Maria e de José,
oremos, irmãos.

Pres. – Pai de misericórdia, escutai as orações
que a vossa família, aqui reunida,
Vos dirige por todos os lares do mundo
e renovai, em cada casa, o ambiente de abertura à vossa voz,
de acção de graças, de louvor e de compreensão,
que se vivia na família de Nazaré.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite 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 a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Nós Vos oferecemos, Senhor,

este sacrifício de reconciliação
e humildemente Vos suplicamos
que, pela intercessão da Virgem, Mãe de Deus,
e de São José,
as nossas famílias se confirmem
na vossa paz e na vossa graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, que sois um só Deus.
Mas a vossa vida é tão vasta
que se comunica em três pessoas,
vivendo em tal comunhão,
numa única e verdadeira família.
A Vós, que enviastes o vosso Filho
e quisestes que nascesse
e crescesse no meio de uma família,
para que fosse, como todas as crianças,
amado de um pai e de uma mãe.
A Vós, que metestes
no coração dos homens e das mulheres
o desejo de unirem as suas vidas,
para fundarem uma família
e fazerem frutificar o seu amor recíproco.
Unidos no mesmo Espírito,
que nos faz membros da vossa família divina,
proclamamos, cheios de confiança,
as vossas maravilhas a nosso favor
e a favor de todas as famílias,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.
Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Jesus,
Vosso Filho e nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,

Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:

quando estava à mesa com os discípulos,

tomou o Pão,

fez uma oração para Vos dar graças;

depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:
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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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.
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Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.
Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
Dai a Vossa paz às famílias de todo o mundo.
Enchei-nos do Vosso espírito de bondade,
de humildade, mansidão, de paciência e de perdão.
Dai-lhes o Vosso amor, que fará a sua unidade,
e as preparará em jubilosaesperança,
para a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que Vos dedicastes ao serviço do Vosso Pai

 e ao serviço dos Vossos irmãos:
 ajudai-nos a viver, nas nossas famílias,
 em verdadeiros laços de amor e compreensão recíproca.
 Que, em cada dia, cresçamos como Vós,
 em sabedoria, em idade e em graça,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Pai de misericórdia,

que nos alimentais neste divino sacramento,
dai-nos a graça de imitar continuamente
os exemplos da Sagrada Família,
para que, depois das provações desta vida,
vivamos na sua companhia por toda a eternidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus de bondade infinita,
que fez respandecer este santo dia
com o Seu nascimento glorioso,
afaste de vós as trevas do pecado
e ilumine os vossos corações
com a luz da Sua graça.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que enviou os Anjos
para anunciarem aos pastores
a grande alegria do nascimento do Salvador,
encha de alegria os vossos corações
e vos faça mensageiros do Seu Evangelho.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela encarnação do Seu Filho
reconciliou consigo a humanidade,
vos conceda o dom da Sua paz e do seu amor
e vos torne um dia
participantes da Igreja celeste.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Na construção do Presépio aparecem agora os Reis,
que tendo conhecimento do nascimento de Jesus
deixam sua família para ir ao Seu encontro.
Com as nossas famílias,
acompanhemo-los neste caminho para Belém.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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Santa Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de DeusSanta Maria Mãe de Deus

Oitava do NOitava do NOitava do NOitava do NOitava do Natalatalatalatalatal
Ano AAno AAno AAno AAno A
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Oitava do NOitava do NOitava do NOitava do NOitava do Natalatalatalatalatal
(Santa Maria Mãe de Deus)

1.ª Leit. – Num 6, 22-27;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5- 6 e 8;
2.ª Leit. – Gal 4, 4-7;
Evangelho – Lc 2, 16-21.

Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações diversas, ainda
que todas importantes.

Celebra-se, em primeiro lugar, a solenidade da Mãe de Deus: so-
mos convidados a olhar a figura de Maria, aquela que, com o seu sim ao
projecto de Deus, nos ofereceu a figura de Jesus, o nosso libertador.

Celebra-se, em segundo lugar, o Dia Mundial da Paz: em 1968, o
papa Paulo VI quis que, neste dia, os cristãos rezassem pela paz.

Celebra-se, finalmente, o primeiro dia do ano civil: é o início de
uma caminhada percorrida de mãos dadas com esse Deus que nunca nos
deixa, mas que em cada dia nos cumula da sua bênção e nos oferece a vida
em plenitude.

As leituras de hoje exploram, portanto, diversas coordenadas. Elas
têm a ver com esta multiplicidade de evocações.

Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da presença contínua de
Deus na nossa caminhada, como bênção que nos proporciona a vida em
plenitude.

Na segunda leitura, a liturgia evoca outra vez o amor de Deus, que
enviou o seu “Filho” ao nosso encontro, a fim de nos libertar da escravidão
da Lei e nos tornar seus “filhos”. É nessa situação privilegiada de “filhos”
livres e amados que podemos dirigir-nos a Deus e chamar-lhe “papá”.

O Evangelho mostra como a chegada do projecto libertador de Deus
(que veio ao nosso encontro em Jesus) provoca alegria e contentamento
por parte daqueles que não têm outra possibilidade de acesso à salvação: os
pobres e os débeis. Convida-nos, também, a louvar a Deus pelo seu cuida-
do e amor e a testemunhar a libertação de Deus aos homens.

Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o
modelo do crente que é sensível ao projecto de Deus, que sabe ler os seus
sinais na história, que aceita acolher a proposta de Deus no coração e que
colabora com Deus na concretização do projecto divino de salvação para o
mundo.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,

que, pela virgindade fecunda de Maria Santíssima,
destes aos homens a salvação eterna,
fazei-nos sentir a intercessão daquela
que nos trouxe o Autor da vida,
Jesus Cristo, vosso filho.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro dos Números      (Num 6,22-27)

"Invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e Eu os abençoarei"

O Senhor disse a Moisés:

“Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes:

Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo:

‘O Senhor te abençoe e te proteja.

O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face

e te seja favorável.

O Senhor volte para ti os seus olhos

e te conceda a paz’.

Assim invocarão o meu nome

sobre os filhos de Israel

e Eu os abençoarei”.
Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 66 (67), 2-3.5.6 e 8 (R. 2a)

Refrão: Deus tenha compaixão de nós;
Ele nos dê a sua bênção!
Deus tenha compaixão de nós!

ou
Refrão: Deus Se compadeça de nós

e nos dê a sua bênção.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os seus caminhos
e entre os povos a sua salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu temor aos confins da terra.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
(Gal 4,4-7)

"Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher"

Irmãos:
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei
e nos tornar seus filhos adoptivos.
E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama:
“Abbá! Pai!”.
Assim, já não és escravo, mas filho.
E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Hebr 1,1-2)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus antigamente aos nossos pais pelos Profetas.

Nestes dias, que são os últimos,
Deus falou-nos por seu Filho.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 2, 16-21)

"Encontraram Maria, José e o Menino.
E, depois de oito dias, deram-Lhe o nome de Jesus"

Naquele tempo,
os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém
e encontraram Maria, José
e o Menino deitado na manjedoura.
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Quando O viram,
começaram a contar o que lhes tinham anunciado
sobre aquele Menino.
E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.
Os pastores regressaram,
Glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias
para o Menino ser circuncidado,
deram-Lhe o nome de Jesus,indicado pelo Anjo,
antes de ter sido concebido no seio materno.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
A Liturgia de hoje comemora várias realidades:
– Celebra-se a solenidade da MÃE DE DEUS:  aquela que, com

o seu Sim ao projeto de Deus,  nos ofereceu Jesus, o nosso libertador.
– Celebra-se o DIA MUNDIAL DA PAZ:  em 1968, o papa

Paulo VI quis que, neste dia, os cristãos rezassem pela paz.
– Celebra-se o PRIMEIRO DIA DO ANO CIVIL:  é o início de

uma caminhada que desejamos percorrer com a Bênção de Deus.
As leituras bíblicas evocam esses factos...

A 1.ª Leitura sublinha a presença contínua de Deus na caminha-
da. É uma linda oração de Bênção do Antigo Testamento, sugerida pelo
próprio Deus sobre o seu povo: "Eis como abençoareis os filhos de
Israel: dir-lhes-eis: 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 rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome, e eu os abençoa-
rei..." (Nm 6,22-27)
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A BÊNÇÃO DE DEUS não é uma chuva mágica que cai do céu
e nos molha automaticamente. A vida de Deus deve ser acolhida no
coração com amor e gratidão e, depois, transformada em gestos con-
cretos de amor e de paz. PEDIR A BÊNÇÃO: é uma maneira de
reconhecer a nossa dependência de Deus em todos os dias do novo
ano. A Felicidade verdadeira só é possível em comunhão com Deus...

A 2.ª Leitura afirma que Deus enviou o seu Filho, nascido de
uma MULHER, para nos libertar do jugo da Lei.  Por isso, não somos
mais escravos, mas "filhos" que partilham a vida de Deus. É o único
lugar em que Paulo faz referência à mãe de Jesus. (Gl 4,4-7)

O Evangelho: apresenta-nos Maria plenamente feliz, recebendo
a visita dos pastores... (Lc 2,16-21)

Aprofundemos alguns detalhes:
1. Os Pastores, pobres e marginalizados, são os primeiros a

receberem a notícia e dirigem-se "apressadamente ao encontro do me-
nino.

Sublinha a ânsia com que os pobres esperam a ação de Deus.
2. A Reação dos pastores: Glorificam e louvam a Deus por

tudo o que tinham visto e ouvido.
É a alegria pela libertação, que se converte em ação de graças a

Deus. Tornam-se assim porta-vozes do anúncio libertador, provocando
admiração dos que escutavam o seu testemunho.

3. A Atitude de Maria: Ela "conservava todas estas palavras,
meditando-as no seu coração".

A atitude "meditativa" de Maria, que interioriza e aprofunda os
acontecimentos, complementa a atitude "missionária" dos Pastores,  que
proclamam a ação salvadora de Deus, manifestada no nascimento de
Jesus. Duas atitudes que deveriam existir em todos nós...

Qual é a nossa Atitude?
– Como os Pastores, alegres e agradecidos pelo que estamos a

ver e a ouvir, felizes em poder anunciar a boa nova aos outros?
– Como Maria, atentos aos sinais de Deus,conservando e medi-

tando a Palavra de Deus em nosso coração?
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☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Hoje também é o Dia Mundial da Paz.
A Igreja quer nos lembrar desde o primeiro dia do ano, que a paz

anunciada pelos anjos em Belém é possível  e devemo-nos esforçar dia
a dia para construí-la.

Na Mensagem do Papa para o dia de hoje – “Fraternidade,
fundamento e caminho para a paz” – O Papa Francisco, destacou
a importância de superar a 'cultura do descartável" e de promo-
ver a 'cultura do encontro', para caminhar rumo à realização de
um mundo mais justo e pacífico".

Diante dos inúmeros dramas que atingem a família huma-
na, como pobreza, conflitos, criminalidade organizada e
fundamentalismos, a fraternidade é fundamento e caminho para
a paz. Esses mesmos dramas e a cultura do bem-estar fazem per-
der o sentido da responsabilidade e da relação fraterna. Os ou-
tros, ao invés de nossos 'semelhantes', aparecem como antagonis-
tas ou inimigos e muitas vezes como objetos. Não raramente, os
pobres e os necessitados são considerados como um "fardo", que
impede o desenvolvimento. Ou seja, não são mais vistos como ir-
mãos, chamados a compartilhar os dons da criação, os bens do
progresso e da cultura.

Como afirmou em várias ocasiões o Santo Padre, é a
fraternidade que pode vencer o difundir-se da globalização da in-
diferença e enraizar-se em todos os aspectos da vida, inclusive na
economia, nas finanças, na pesquisa científica e na política.

Há necessidade que a fraternidade seja descoberta, ama-
da, experimentada, anunciada e testemunhada; mas só o amor
dado por Deus é que nos permite acolher e viver plenamente a
fraternidade.

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Que planos temos para ANO NOVO?
Que tal... COMEÇAR O ANO... com renovada FÉ, renovada

ESPERANÇA e renovado AMOR?
– E, a exemplo de MARIA, Mãe de Deus e Rainha da Paz,

SEMEAR PAZ, ao redor de nós, para que este ano novo seja mais
humano, mais fraterno e mais cristão!...

É O QUE DESEJO PARA TODOS VÓS!...
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

No dia em que proclamamos solenemente
a Virgem Santa Maria como Mãe de Deus,
invoquemos a sua intercessão
para que o Ano Novo, que hoje começa,
seja ocasião oferecida a todos
de uma renovação na graça e na santidade,
dizendo confiadamente:

«Interceda por nós a Virgem cheia de graça»

1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
para que, a exemplo da Virgem Mãe de Deus,
guarde e medite as palavras que escutou,
com Maria, oremos ao Senhor.

2. Pelos homens e pelos povos de toda a terra,
para que Deus os proteja e abençoe,
vele por eles e lhes conceda a sua paz,
com Maria, oremos ao Senhor.

3. Pelos pais e mães cristãos de todo o mundo,
para que acolham o dom da vida como bênção,
e ensinem a seus filhos o amor de Deus,
com Maria, oremos ao Senhor.

4. Pelas crianças que não têm pai nem mãe,
para que Deus lhes ponha em seus caminhos
quem as acolha e revele o verdadeiro amor,
com Maria, oremos ao Senhor.

5. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial,
para que, ao longo de todo este ano,
o amor de Deus possa crescer em nossas vidas,
com Maria, oremos ao Senhor
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ou

Santa Maria Mãe de Deus
Santa Maria Mãe da Igreja Rogai por nós
Santa Virgem das Virgens
Virgem Maria Intercedei por nós

Mãe de Cristo
Mãe cheia de graça Rogai por nós
Mãe do Redentor
Virgem Maria Intercedei por nós

Virgem pobre e humilde
Virgem filha de Sião Rogai por nós
Virgem serva do Senhor
Virgem Maria Intercedei por nós

Arca da Aliança
Estrela da Manhã Rogai por nós
Porta do Céu
Virgem Maria Intercedei por nós

Saúde dos Enfermos
Refúgio dos pecadores Rogai por nós
Consoladora dos aflitos
Virgem Maria Intercedei por nós

Rainha do mundo
Rainha do Céu Rogai por nós
Rainha da Paz
Virgem Maria Intercedei por nós

Pres. – Senhor nosso Deus,
princípio e fim de todas as coisas,
acolhei das mãos de Maria, Virgem e Mãe,
as orações cheias de fé do vosso povo
e dai-nos a graça de crescer, no Espírito Santo,
até à plenitude da vida em Cristo.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite 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 a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Senhor nosso Deus,

que dais origem a todos os bens
e os levais à sua plenitude,
nós vos pedimos,
nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus:
Assim como celebramos festivamente
as primícias da vossa graça,
tenhamos também a alegria de receber os seus frutos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente,
nós Vos damos graças,
e proclamamos a vossa glória entre as nações.
Quando os tempos foram realizados,
Vós nos enviastes o vosso Filho,
rosto perfeito do vosso amor,
nascido de uma mulher.
Ele nos mostrou como Vos podemos amar
e como podemos viver entre irmãos.
Ele nos convida a arrancar do coração
o mal que impede a felicidade,
o ódio que impede a amizade.
Ele nos transmite a vossa palavra,
que é fonte de bênçãos
e luz para o nosso tempo.
Pelo vosso Espírito,
que derramastes nos nossos corações,
nós descobrimos que somos vossos filhos
e temos coragem de nos voltar para Vós.
Por isso, com toda a alegria do nosso coração,
proclamamos os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
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Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
em que a Imaculada Virgem Maria
deu à luz o Salvador do mundo,
humildemente Vos suplicamos:

Santificai estes dons,
derramando sobre eles o Vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós
no Corpo     ✠✠✠✠✠ e Sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

Ele na hora em que se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o Pão e, dando graças,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o Cálice e dando graças,
deu-o aos 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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.

Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a firme na fé, alegre na esperança,
perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz do Evangelho
e continuam a considerar-se donos da verdade,
e de todos aqueles que, sem o saberem,
Vos procuram e em Vós esperam.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.
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Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo,
viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
e de todo o pecado,

que entraram na nossa vida,
ao longo do ano que findou.
Que o Vosso rosto se ilumine sobre nós,
em cada dia deste novo ano, que hoje começamos;
que a Vossa bênção nos acompanhe sempre,
e assim esperaremos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.



— 168 —

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós trouxestes a paz ao mundo dividido.

 Não olheis aos nossos pecados,
 mas à esperança da Vossa Igreja.
 Dai-lhe sempre a unidade e a paz,
 a fim de ser sinal da Vossa presença no meio do mundo,
 como fermento de vida nova,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor nosso Deus,

recebemos com alegria os vossos sacramentos
nesta solenidade em que proclamamos
a Virgem Santa Maria,
Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja:
fazei que esta comunhão nos ajude
a crescer para a vida eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O O Senhor volte para vós os seus olhos
e vos conceda a paz
ao longo de todo este novo ano.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

A exemplo de MARIA,
Mãe de Deus e Rainha da Paz,
SEMEEMOS PAZ, ao nosso redor,
para que esse ano novo
seja mais humano,
mais fraterno
e mais cristão!...

São os votos que faço PARA TODOS VÓS,
no início deste novo ANO!...

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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VimosVimosVimosVimosVimos... e viemos... e viemos... e viemos... e viemos... e viemosVimosVimosVimosVimosVimos... e viemos... e viemos... e viemos... e viemos... e viemos

Epifania do SenhorEpifania do SenhorEpifania do SenhorEpifania do SenhorEpifania do Senhor
Ano AAno AAno AAno AAno A
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Domingo da EpifaniaDomingo da EpifaniaDomingo da EpifaniaDomingo da EpifaniaDomingo da Epifania
(Vimos a Sua estrela... e viemos)

1.ª Leit. – Is 60, 1-6;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12.

A liturgia deste Domingo leva-nos à manifestação de Jesus como

“a luz” que atrai a si todos os povos da terra. Essa “luz” incarnou na

nossa história, a fim de iluminar os caminhos dos homens com uma pro-

posta de salvação/libertação.

A primeira leitura, anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh,

que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o

mundo.

No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao en-

contro de Jesus vêm os “magos”, atentos aos sinais da chegada do mes-

sias, que o aceitam como “salvação de Deus” e o adoram. A salvação,

rejeitada pelos habitantes de Jerusalém, torna-se agora uma oferta uni-

versal.

A segunda leitura apresenta o projecto salvador de Deus como

uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pa-

gãos numa mesma comunidade de irmãos – a comunidade de Jesus.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor Deus omnipotente,

que neste dia revelastes o vosso Filho Unigénito
aos gentios guiados por uma estrela,
a nós que já Vos conhecemos pela fé
levai-nos a contemplar face a face a vossa glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 60,1-6)

"Brilha sobre ti a glória do Senhor"

Levanta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz
e brilha sobre ti a glória do Senhor.
Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos.
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor
e a sua glória te ilumina.
As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora.
Olha ao redor e vê:
todos se reúnem e vêm ao teu encontro;
os teus filhos vão chegar de longe
e as tuas filhas são trazidas nos braços.
Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração,
pois a ti afluirão os tesouros do mar,
a ti virão ter as riquezas das nações.
Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá.
Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso
e proclamando as glórias do Senhor.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11)

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
todos os povos da terra.

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,
todos os povos o hão-de servir.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
(Ef 3,2-3a.5-6)

Os gentios recebem a mesma herança prometida

Irmãos:
Certamente já ouvistes falar
da graça que Deus me confiou a vosso favor:
por uma revelação,
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo.
Nas gerações passadas,
ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens
como agora foi revelado pelo Espírito Santo
aos seus santos apóstolos e profetas:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo
e participam da mesma promessa,
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 2, 2)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Vimos a sua estrela no Oriente

e viemos adorar o Senhor.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 2, 1-129

"Viemos do Oriente adorar o Rei"

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.



— 178 —

"Onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l'O".
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam:
"Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta:
'Tu, Belém, terra de Jusá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo'".
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
"Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l'O".
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d'Ele,
adoraram-n'O.
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Depois, abrindo os seus tesouros,
ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Celebramos hoje a festa da EPIFANIA, que apresenta a visita

dos Magos ao Menino de Belém.
Epifania é uma palavra grega, que significa "Manifestação". Para

os cristãos, epifania é uma manifestação extraordinária de Deus, pela
qual Ele se revela em factos da história da salvação...

No Antigo Testamento temos muitas epifanias...  A mais famosa
foi no monte Sinai, quando Deus fez a Aliança com o seu povo e entre-
gou os 10 mandamentos... Essas epifanias eram a preparação da epifania
definitiva, cuja festa hoje celebramos:  É a manifestação de Jesus, como
"a Luz" que atrai a si todos os povos da terra. Essa "luz" encarnou na
história, para iluminar os caminhos dos homens  com uma proposta de
Salvação.

A 1.ª Leitura anuncia a chegada da Luz salvadora de Javé, que
alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus os povos de todo o
mundo. (Is 60,1-6).

A 2.ª Leitura afirma que a presença salvadora de Deus no meio
do povo não se destinará apenas a Jerusalém, mas a todos os povos.

No Evangelho, vemos a concretização das promessas: ao encon-
tro de Jesus vêm os "magos", atentos aos sinais da chegada do Messias,
que O aceitam como "Salvação de Deus" e O adoram. (Mt 2,1-12).

O texto não é uma reportagem da visita de três chefes de estado
a outro país. É uma catequese para apresentar Jesus como Salvador de
todos os homens. Os Magos representam os homens do mundo inteiro,
que se põem a caminho de Jerusalém com as suas riquezas para en-
contrar a Luz salvadora de Deus, que brilha sobre a cidade. A Estrela
não é um astro no céu, mas Jesus, a Luz que ilumina todos os homens.



— 180 —

Meditemos as ATITUDES dos principais personagens...
Os Magos: "Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo..."
Atentos, viram a estrela e puseram-se a caminho... Não deixa-

ram para depois... Não desistiram perante o cansaço da longa viagem...
Não desanimaram com o desaparecimento da estrela, nem com a indi-
ferença dos habitantes de Jerusalém: perseveraram até o fim e acaba-
ram por encontrar o que procuravam. Não foram de mãos vazias...
Oferecem o que de melhor tinham...

Os Doutores da Lei:Souberam indicar muito bem o caminho
aos magos, mas não foram a Belém...

Herodes: Ganancioso, tinha o poder em suas mãos... e uma cri-
ança indefesa, que amedronta esse rei poderoso e sua luxuosa corte....

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Duas atitudes se vão repetir ao longo do Evangelho:
– O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os "magos" do

oriente (que são pagãos) O adoram;
– Herodes e Jerusalém "ficam perturbados" e planeiam a sua

morte, enquanto que os pagãos sentem uma grande alegria e  o reco-
nhecem como o seu Senhor.

– Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo; mas vai ser acolhido
pelos pagãos, que entrarão a formar parte do novo Povo de Deus.

– Diante de Jesus, as atitudes são diversas: vão desde a adora-
ção dos "magos" até à rejeição total de Herodes, passando pela indife-
rença dos sacerdotes e dos escribas: Eles conheciam bem as Escritu-
ras, mas não foram ao encontro do Messias.

Com quem nos identificamos?
– Com os Magos, que se ajoelham: isto é, reconhecem n’Ele a

Luz do Mundo e O seguem?...
– Com os sacerdotes e escribas, que ficam indiferentes?...
– Com Herodes, que procura apagar a Luz?...

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ A Lição dos Magos
– O itinerário dos "magos" reflecte o processo dos pagãos para

encontrarem Jesus: estão atentos aos sinais (estrela), percebem que
Jesus traz a salvação; põem-se decididamente a caminho para o en-
contrar; perguntam aos judeus, que conhecem as Escrituras, o que fa-
zer; encontram Jesus e adoraram-n’O.
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☞ ☞ ☞ ☞ ☞ A exemplo dos Magos, somos todos peregrinos na fé!...
– ATENTOS aos sinais... e prontos a segui-lo generosamente?
– PERSEVERANTES, mesmo nos momentos de dificuldades,

quando a estrela indicadora parece ter desaparecido, ou próprio Deus
parece ter-se esquecido da gente?

– FIÉIS, apesar da maldade dos Herodes da vida, ou da indife-
rença de tantos católicos, que encontramos ao longo de nossa caminha-
da para Deus?

– GENEROSOS  em oferecer o que de melhor temos, ou
apresentamo-nos sempre de mãos vazias?

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Neste dia, em que Deus quis revelar
a todos os povos do Oriente e do Ocidente
que o seu Filho veio trazer à terra a luz do Céu,
numa oração verdadeiramente universal
peçamos ao Pai que faça brilhar a luz de Cristo
sobre os homens e mulheres do mundo inteiro,
dizendo: «Iluminai, Senhor, a terra inteira»

1. Pelas Igrejas mais antigas e pelas mais recentes,
para que saibam acolher quem busca a Deus,
e mostrá-l'O no Menino, luz dos homens,
oremos ao Senhor.

2. Pelos presbíteros, missionários e catequistas,
para que dêem a conhecer aos que ainda não têm fé
a verdadeira luz do mundo, que é Cristo,
oremos ao Senhor.

3. Pelos homens da cultura e da ciência,
para que procurem Deus nos sinais da criação e da história
e O encontrem, como os Magos, seguindo a sua estrela,
oremos ao Senhor.

4. Pelos aflitos que perderam a esperança
e por aqueles que ainda buscam uma estrela que os guie,
para que o Filho de Maria seja a sua luz,
oremos ao Senhor.
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5. Por todos os baptizados desta paróquia,
para que venham a contemplar eternamente
o Deus Menino que adoraram sobre a terra,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que chamastes os pagãos à luz da fé,
guiai os que nas trevas Vos procuram
como os Magos vindos do Oriente,
para que possam contemplar o vosso rosto
no esplendor da glória celeste.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite 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 a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Olhai com bondade, Senhor,

para os dons da vossa Igreja,
que não Vos oferece ouro, incenso e mirra,
mas Aquele que por estes dons
é manifestado, imolado e oferecido em alimento,
Jesus Cristo, vosso Filho, Nosso Senhor.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, Deus de luz e de verdade,
porque a vossa graça e o vosso amor
nos foram manifestados,
de forma maravilhosa,
em Jesus Cristo vosso Filho.
Ele é a esperança de todos os homens,
à procura da verdade e do bem.
Ele é a luz que brilha nas trevas da humanidade.
Ele é a vossa Palavra,
que estabelece a sua morada entre nós
e nos convida a continuar
a sua obra de unidade e de paz.
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É por isso que, com os Magos e com todos os que,
depois deles, reconheceram em vosso Filho
o Salvador universal,
Vos adoramos e proclamamos os vossos louvores
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai Santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.
Formastes o homem à Vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós,
seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a Vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na Vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da Salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai Santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes, como Salvador, o Vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos,
a alegria aos que sofrem.
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Para cumprir o Vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a Sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos não já para nós próprios,
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a Sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós Vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
✠✠✠✠✠ no Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai Santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.
E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice com vinho, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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.

Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à  mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado
e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.
Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o Vosso servo o Papa Francisco,
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o nosso Arcebispo Jorge,
todos os bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
de todos os ministros sagrados,
os fiéis que Vos apresentam as suas ofertas,
os membros desta assembleia, todo o Vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai -Vos também dos nossos irmãos
que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,
concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
cantemos eternamente a vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.
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O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, da soberba do saber e do poder,
que nos impedem de Vos procurar e seguir;
livrai-nos da indiferença religiosa,
que nos instala na monotonia e no desinteresse
de Vos conhecermos melhor,
para cada vez mais Vos amarmos.
Dai-nos a fé e a coragem dos magos
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que quereis reunir no mesmo amor todos os homens,

 perdoai os nossos mal-entendidos,
 as nossas divisões e discórdias.
 Dai-nos a graça de partilhar o Vosso amor e a Vossa paz
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
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Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Iluminai-nos, Senhor,

sempre e em toda a parte com a vossa luz celeste,
para que possamos contemplar com olhar puro
e receber de coração sincero
o mistério em que por vossa graça participámos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O O Senhor volte para vós os seus olhos
e vos conceda a paz
ao longo de todo este novo ano.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

A mensagem da Epifania é clara:
Deus não limita o seu amor apenas aos crentes,
mas ilumina todos os povos da terra…
Tal é um convite
a abrir a nossa inteligência e o nosso coração
em relação a todos os homens que se julgam longe de Deus.
Concretamente, na nossa vida quotidiana,
não cessemos de dar graças:
pelo seu Espírito, Deus fala a todo o homem!
Para este ano ainda a começar,
levemos no nosso coração as palavras do salmo:
“Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos”.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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Baptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do Senhor

Domingo I do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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1.º Domingo do Tempo Comum1.º Domingo do Tempo Comum1.º Domingo do Tempo Comum1.º Domingo do Tempo Comum1.º Domingo do Tempo Comum
(Baptismo do Senhor: Baptismo e Missão)

1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Mt 3, 13-17.

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projecto
salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas margens do Jordão, reve-
la-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com
a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do Pai,
Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, liber-
tou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-Se em promover-nos,
para que pudéssemos chegar à vida em plenitude.

A primeira leitura anuncia um misterioso "Servo", escolhi-
do por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça
e de paz sem fim… Investido do Espírito de Deus, Ele concretizará
essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à
imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o
Pai enviou ao mundo para concretizar um projecto de salvação; por isso,
Ele "passou pelo mundo fazendo o bem" e libertando todos os que eram
oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a
salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra.

No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa
profética: Jesus é o Filho/"Servo" enviado pelo Pai, sobre quem repou-
sa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obede-
cendo ao Pai, Ele tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades
dos homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os
levar à reconciliação com Deus, à vida em plenitude.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus eterno e omnipotente,

que proclamastes solenemente a Cristo
como vosso amado Filho
quando era baptizado nas águas do rio Jordão
e o Espírito Santo descia sobre Ele,
concedei aos vossos filhos adoptivos,
renascidos pela água e pelo Espírito Santo,
a graça de permanecerem sempre no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

"Eis o meu servo, enlevo da minha alma"

Diz o Senhor:
"Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito,
para que leve a justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz,
nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega:
proclamará fielmente a justiça.
Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra,
a doutrina que as ilhas longínquas esperam.
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te
e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações,
para abrires os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros
e da prisão os que habitam nas trevas".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.

Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.

A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno.



— 197 —

Leitura dos Actos dos Apóstolos (Act 10,34-38)

"Deus ungiu-O com o Espírito Santo"
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
"Na verdade,
eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável.
Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele".

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cfr. Mc 9,6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
"Este é o meu Filho muito amado: escutai-O!"

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 3,13-17)

"Depois de ter sido baptizado,
Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si"

Naquele tempo,
Jesus chegou da Galileia
e veio ter com João Baptista ao Jordão,
para ser baptizado por ele.
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Mas João opunha-se, dizendo:
"Eu é que preciso de ser baptizado por Ti,
e Tu vens ter comigo?".
Jesus respondeu-lhe:
"Deixa por agora;
convém que assim cumpramos toda a justiça".
João deixou então que Ele Se aproximasse.
Logo que Jesus foi baptizado, saiu da água.
Então, abriram-se os céus
e Jesus viu o Espírito de Deus
descer como uma pomba e pousar sobre Ele.
E uma voz vinda do Céu dizia:
"Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
1.Cristo aceita ser contado entre os pecadores
2.Deus Pai e o Espírito Santo presentes no baptismo de Cristo
3.No baptismo de Cristo está prefigurado o nosso baptismo

1.Cristo aceita ser contado entre os pecadores

Cristo vem para assumir a condição de «pecador»; para tirar o
pecado do mundo. João Baptista, ao ver que Cristo vinha ao seu encon-
tro, diz: «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo» (Jo 1, 29).

Cristo vem para destruir o que há de mais grave na vida do ho-
mem que é o pecado.

E o homem não aceita que é pecador. Para o homem de hoje nada
é pecado. Cristo, porém, continua a convidar o homem à conversão.

2. Deus Pai e o Espírito Santo presentes no baptismo de Cristo
O Pai proclama-O Seu «Filho predilecto» (Mt 3, 17). Deus Pai

apresenta-o, deste modo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Que era homem todos viam e que era Deus é o próprio Pai que o afirma,
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e o apresenta como consubstancial com o Pai. O Espírito Santo que
desce em forma de pomba, unge Deus Filho para a missão redentora.

3. No baptismo de Cristo está prefigurado o nosso baptismo
Cristo conduz ao cumprimento das prefigurações. Na Antiga

Aliança encontram-se várias prefigurações do Baptismo: a água, fonte
de vida e de morte; a arca de Noé, que salva navegando sobre a água;
a passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da escravidão do Egipto;
a travessia do Jordão, que introduz Israel da escravidão do Egipto; a
travessia do Jordão, que introduz Israel na terra prometida, imagem da
vida eterna.

Cristo conduz ao cumprimento destas prefigurações. É Jesus Cristo
que na cruz, do seu lado trespassado, derramou sangue e água, sinais do
Baptismo e da Eucaristia, e depois da Ressurreição confia aos Apóstolos
esta missão: «Ide e ensinai todos os povos, baptizando-os no nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo» (Mt 28, 19). Desde o dia de Pentecos-
tes que a Igreja administra o Baptismo a quem crê em Jesus Cristo.

No Baptismo fomos libertos do estado de natureza decaída, do
estado de pecado original, tornámo-nos participantes do sacerdócio de
Cristo, membros do corpo místico de Cristo, recebemos as virtudes
teologais e dons do Espírito Santo. O baptizado pertence para sempre a
Cristo.

Fala o Santo Padre

«A missão de Cristo é inaugurada no seu Baptismo e terá o seu
cumprimento no mistério pascal.»

1. Celebramos hoje a festa do Baptismo de Jesus, acontecimen-
to que os Evangelistas consideram como o início do seu ministério
messiânico. A missão de Cristo, inaugurada desta forma, terá o seu
cumprimento no mistério pascal, no qual Ele, morrendo e ressuscitan-
do, tirará o pecado do mundo (cf. Jo 1,29).

2. Também a missão do cristão começa com o Baptismo. A
redescoberta do Baptismo, mediante itinerários oportunos de catequese
em idade adulta, é por conseguinte um aspecto relevante da nova
evangelização. Renovar de maneira consciente a própria adesão à fé é
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a condição para uma participação verdadeira e plena na Celebração
eucarística, que constitui o auge da vida eclesial.

3. Maria Santíssima ajude todos os que com o Baptismo renas-
ceram «da água e do Espírito» a fazer da própria vida uma oblação
constante a Deus na prática quotidiana do mandamento do amor, exer-
cendo assim o sacerdócio comum que é próprio de cada baptizado.

João Paulo II, Vaticano, no Angelus de 9 de Janeiro de 2005
No episódio do baptismo, Jesus aparece como o Filho amado,

que o Pai enviou ao encontro dos homens para os libertar e para os inserir
numa dinâmica de comunhão e de vida nova. Nessa cena revela-se, por-
tanto, a preocupação de Deus e o imenso amor que ele nos dedica… É
bonita esta história de um Deus que envia o próprio Filho ao mundo, que
pede a esse Filho que se solidarize com as dores e limitações dos homens,
e que, através da acção do Filho, reconcilia os homens consigo e fá-los
chegar à vida em plenitude. Aquilo que nos é pedido é que correspondamos
ao amor do Pai, acolhendo a sua oferta de salvação e seguindo Jesus no
amor, na entrega, no dom da vida. Ora, no dia do nosso baptismo,
comprometemo-nos com esse projecto… Temos, depois disso, renovado
diariamente o nosso compromisso e percorrido, com coerência, esse cami-
nho que Jesus nos veio propor?

A celebração do baptismo do Senhor leva-nos até um Jesus que
assume plenamente a sua condição de "Filho" e que se faz obediente ao
Pai, cumprindo integralmente o projecto do Pai de dar vida ao homem. É
esta mesma atitude de obediência radical, de entrega incondicional, de
confiança absoluta que eu assumo na minha relação com Deus? O projecto
de Deus é, para mim, mais importante de que os meus projectos pessoais
ou do que os desafios que o mundo me faz?

O episódio do baptismo de Jesus coloca-nos frente a frente com
um Deus que aceitou identificar-se com o homem, partilhar a sua humani-
dade e fragilidade, a fim de oferecer ao homem um caminho de liberdade
e de vida plena. Eu, filho deste Deus, aceito ir ao encontro dos meus
irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes a mão? Partilho a sorte dos
pobres, dos sofredores, dos injustiçados, sofro na alma as suas dores, acei-
to identificar-me com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim de me-
lhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida plena? Não tenho medo de
me sujar ao lado dos pecadores, dos marginalizados, se isso contribuir para
os promover e para lhes dar mais dignidade e mais esperança?
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No baptismo, Jesus tomou consciência da sua missão (essa mis-
são que o Pai lhe confiou), recebeu o Espírito e partiu em viagem pelos
caminhos poeirentos da Palestina, a testemunhar o projecto libertador do
Pai. Eu, que no baptismo aderi a Jesus e recebi o Espírito que me capaci-
tou para a missão, tenho sido uma testemunha séria e comprometida desse
programa em que Jesus se empenhou e pelo qual Ele deu a vida?

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Recordando o Baptismo de Jesus,
o Filho muito amado de Deus Pai,
oremos ao Senhor
e confiemos-Lhe, na oração comum,
os homens e as mulheres de toda a terra,
dizendo confiadamente:

«Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito».

1. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente,
oelos ministros do Evangelho e do Baptismo,
pelas crianças, por seus pais e padrinhos,
Oremos, irmãos.

2. Pelos catecúmenos jovens e adultos,
pelos eleitos, que são o enlevo do Senhor,
e pelos grupos cristãos que os acompanham,
Oremos, irmãos.

3. Pelos que são baptizados neste dia
ou confirmados pelo Espírito, o Dom de Deus,
e pelos que procuram ser fieis ao seu Baptismo,
Oremos, irmãos.

4. Pelas famílias cristãs, pequenas Igrejas em cada lar,
pelos que buscam a Deus com rectidão,
e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio,
Oremos, irmãos.

5. Por todos nós que recebemos o Baptismo,
pelos que estão em graça e paz com Deus,
e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,
Oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
reavivai em nós, pelo Espírito Santo,
o dom e a alegria do Baptismo,
para que Vos chamemos nosso Pai
e nos sintamos, de verdade, vossos filhos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinha da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite 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 a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja Vos oferece,

ao celebrar a manifestação de Cristo vosso Filho,
para que a oblação dos vossos fiéis
se transforme naquele sacrifício perfeito
que lavou o mundo de todo o pecado.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo
com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado
a anunciar a boa nova aos pobres.
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Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,

olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,
a fim de que estes dons se convertam para nós

no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.

Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.

Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho,
de novo Vos deu graças
e entregou-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.
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Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa Francisco e o nosso Arcebispo Jorge.

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o pecado,
que entrava, em nós e no mundo,
a acção do Vosso Espírito.
Renovai a força do nosso Baptismo,
diante das dificuldades em que vivemos,
para chegarmos à felicidade que nos prometeis,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo,
Vós recebestes a unção do Espírito,
para nunciar a paz aos homens,
e passastes pelo mundo fazendo sempre o bem.
Concedei à Vossa Igreja,
reconhecer os sinais da Vossa bondade
e acolher a paz verdadeira, que vem de Vós,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado,

ouvi benignamente as nossas súplicas
e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé
a palavra do vosso Filho Unigénito
para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O O Senhor volte para vós os seus olhos
e vos conceda a paz
ao longo de todo este novo ano.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Servidor!
Primeira palavra da liturgia deste dia
– última palavra da liturgia de Sexta-feira santa.
Uma palavra que recapitula toda a vida e a Missão de Cristo,
Servidor!
Que serviço preciso poderemos assegurar
na comunidade e noutros espaços da nossa vida?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


