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Oitava do Natal
Ano C

Santa Maria Mãe de Deus
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Oitava do Natal
(Santa Marai 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: somos
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 cuidado e amor e a teste-
munhar a libertação de Deus aos homens.

Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o mode-
lo 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 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 caminhada. 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 abençoarei..." (Nm 6,22-27)

* 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
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amor e gratidão e, depois, transformada em gestos concretos de amor e de
paz. PEDIR A BÊNÇÃO: é uma maneira de reconhecer a nossa dependên-
cia 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 MU-
LHER, 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 menino.
* 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, meditan-
do-as no seu coração".

* A atitude "meditativa" de Maria, que interioriza e aprofunda os aconteci-
mentos, 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 meditando a

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

da pelos anjos em Belém é possível e devemos esforçarmo-nos no dia a dia
para a construir.
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PAZ no coração... PAZ na família... PAZ na vizinhança... PAZ na comu-
nidade... PAZ no trabalho... PAZ no ambiente... INSTRUMENTOS DE PAZ...

– Na Mensagem do Papa para o dia de hoje, sob o tema "Vence a
indiferença e conquista a Paz”, o Papa Francisco afirma que “O Papa
observa que a indiferença pelo ambiente cria "novas pobrezas, novas
situações de injustiça", com consequências "muitas vezes desastrosas
em termos de segurança e paz social".

Em pleno Jubileu da Misericórdia, o Papa sustenta que os católicos
são "chamados a fazer do amor, da compaixão, da misericórdia e da
solidariedade um verdadeiro programa de vida".

"A solidariedade constitui a atitude moral e social que melhor dá
resposta à tomada de consciência das chagas do nosso tempo e da inegável
interdependência que se verifica cada  vez mais, especialmente num
mundo globalizado, entre a vida do indivíduo e da sua comunidade",
refere.

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

ESPERANÇA (como nos pede o Papa) e renovado AMOR?
– E, a exemplo de MARIA, Mãe de Deus e Rainha da Paz,  SEMEAR

PAZ, ao redor de nós, para que esse ano novo seja mais humano, mais frater-
no e mais cristão!...

É O QUE DESEJO PARA TODOS VÓS!...

 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.
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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

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
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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.

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 vinho 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. – 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.
Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.

V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.

V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: 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.
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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.

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.
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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.

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 N...,
o nosso Arcebispo N...,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.



— 170 —

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.

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.
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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, 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.

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.
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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. – 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 Senhor volte para vós o seu olhar
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 este ano novo
seja mais humano,
mais fraterno
e mais cristão!...

É O QUE DESEJO PARA TODOS VÓS!...

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


