
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa da Santa Mãe de Deus 

Ano A – Branco                                                                                                    01-01-2017 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                             Folheto Litúrgico Solenidade n° 3 
 

 
I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

CANTO:  
 

(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o 
Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da 
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 

 
2 - ATO PENITENCIAL 
(Se cantado: CD Nossa Sra. da Conceição 
Aparecida e Cantar a Liturgia, Faixa 10) 
 

3 – GLÓRIA   
(Se cantado: CD Nossa Sra. da Conceição 
Aparecida e Cantar a Liturgia – Faixa 15) 

 
4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, que pela virgindade fecunda 
de Maria destes à humanidade a salvação 
eterna, dai-nos contar sempre com a sua 
intercessão, pois ela nos trouxe o autor da 
vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vos-
so Filho, na unidade do Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO -(Facultativo) 
 

1ª LEITURA – Nm 6,22-27 
 

Leitura do Livro dos Números.  
22O Senhor falou a Moisés, dizendo: 23“Fala 
a Aarão e a seus filhos: Ao abençoar os 
filhos de Israel, dizei-lhes: 24O Senhor te 
abençoe e te guarde! 25O Senhor faça bri-
lhar sobre ti a sua face, e se compadeça de 
ti! 26O Senhor volte para ti o seu rosto e te 
dê a paz! 27Assim invocarão o meu nome 
sobre os filhos de Israel, e eu os abençoa-
rei”.  - Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  66 (67) 
 

Que Deus nos dê a sua graça e sua bên-
ção.  
 

1. Que Deus nos dê a sua graça e sua 
bênção, / e sua face resplandeça sobre 
nós! / Que na terra se conheça o seu cami-
nho / e a sua salvação por entre os povos. 
 

2. Exulte de alegria a terra inteira, / pois 
julgais o universo com justiça; / os povos 
governais com retidão, / e guiais, em toda a 
terra, as nações. 
 

3. Que as nações vos glorifiquem, ó Se-
nhor, / que todas as nações vos glorifi-
quem! / Que o Senhor e nosso Deus nos 
abençoe, / e o respeitem os confins de to-
da a terra! 
 

2ª LEITURA – Gl 4,4-7 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.  
Irmãos, 4quando se completou o tempo 
previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido 
de uma mulher, nascido sujeito à Lei, 5a fim 
de resgatar os que eram sujeitos à Lei e 
para que todos recebêssemos a filiação 
adotiva. 6E porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito do seu Fi-
lho, que clama: Abá - ó Pai! 7Assim já não 
és escravo, mas filho; e se és filho, és tam-
bém herdeiro: tudo isso, por graça de 
Deus. - Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO - Lc 2,16-21 
(CD Festas Litúrgicas I, Faixa 4 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! 
 

De muitos modos, Deus outrora falou pelos 
profetas; / nestes tempos derradeiros, nos 
falou pelo seu Filho. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
† Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo, 16os pastores foram às 
pressas a Belém e encontraram Maria e 
José, e o recém-nascido, deitado na man-
jedoura. 17Tendo-o visto, contaram o que 
lhes fora dito sobre o menino. 18E todos os 
que ouviram os pastores ficaram maravi-
lhados com aquilo que contavam. 19Quanto 
a Maria, guardava todos estes fatos e me-

ditava sobre eles em seu coração. 20Os 
pastores voltaram, glorificando e louvando 
a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, 
conforme lhes tinha sido dito. 21Quando se 
completaram os oito dias para a circunci-
são do menino, deram-lhe o nome de Je-
sus, como fora chamado pelo anjo antes 
de ser concebido.  - Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra.  
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,...  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 

AS: Vinde, Senhor, com vossa bênção!  
 

PR: Rezemos juntos, pedindo a Deus o 
dom da paz:  
AS: Senhor, fazei-me instrumento de 
vossa paz... 
  
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO –  
(Facultativo) 
 
7 - PREPARAÇÃO   
DAS  OFERENDAS 
 

CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos... 
 
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 
 

Prefácio: A maternidade da Virgem Maria 
próprio (Missal, página 445/469) 
 

9 - PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os peri-
gos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 



Santa Mãe de Deus - A Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Tu és a glória de Jerusalém CD Festas Litúrgicas I, faixa nº 1 – Paulus 

Preparação das Oferendas Que maravilha, Senhor, estar aqui! CD Festas Litúrgicas I, faixa nº 5 – Paulus 

Comunhão Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz! CD Festas Litúrgicas I, faixa nº 7 – Paulus 

 

 

 

 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
daí – lhe, segundo o vosso desejo, a paz e 
a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai 
e o Espírito Santo. 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a!  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2) 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, 
recebemos os sacramentos celestes; con-
cedei que eles nos conduzam à vida eter-
na, a nós que proclamamos a Virgem Maria 
mãe de Deus e mãe da Igreja. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
AS:  Amem! 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS  
DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 

 
11 - BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (“Virgem Mãe Aparecida” CD Padroei-
ra do Brasil 2016, O Rosto Misericordioso de 

Maria, Faixa 10 – Paulus ou consulte o Livro 
Cantando a Beleza da Vida)  
 

12 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

MARIA, MÃE DE DEUS 
 

Abrimos oficialmente hoje para toda a  
Diocese de Barreiras o Ano Mariano em 
comemoração dos 300 anos do encontro 
da Imagem de Nossa Senhora Aparecida 

nas águas do Rio Paraíba em São Paulo, 
onde se ergueu o grande Santuário Nacio-
nal de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e 
Padroeira do Brasil. 

Essa abertura acontece na Solenida-
de de Maria, Mãe de Deus, dentro da Oita-
va do Natal de Jesus.  O júbilo destes dias 
não deve esquecer daquela por meio da 
qual veio até nós o Salvador da Humani-
dade. Além do mais quando nasce um me-
nino não se faz festa somente para ele, 
mas também para a mãe, que lhe transmi-
tiu a vida. 

Na celebração do Natal, o centro da 
liturgia era o Menino. Na festa da Sagrada 
Família, os personagens humanos princi-
pais do presépio: Jesus, Maria e José. Ho-
je, o olhar se volta unicamente para a Mãe 
de Jesus, Nossa Senhora. 

Qual a posição de Maria no evange-
lho de hoje?  “Os pastores foram às pres-
sas a Belém e encontraram Maria, José e o 
recém-nascido na manjedoura. Tendo-o 
visto, contaram-lhe o que lhes fora dito so-
bre o menino. E todos os que ouviram fica-
ram maravilhados com aquilo que conta-
vam. Quanto à Maria, guardava todos es-
ses fatos e meditava sobre eles em seu 
coração” (Lc 2,16-20). 

Maria está no coração do mistério da 
encarnação, realizando duas ações: 
“Guardando” e “meditando” meditando as 
palavras dos pastores. São duas atitudes 
muito importantes. “Guardar” significa que 
ela tem espaço suficiente para guardar em 
si, como um tesouro no cofre, todas as pa-
lavras de Deus: as palavras do anjo, dos 
pastores, de Simeão, do Menino aos doze 
anos e as escutadas durante o ministério 
público de Jesus e enfim, todas as pala-
vras. “Meditar” significa que compara, con-
fere, relaciona uma coisa com outra. Maria 
guardará no coração também e particular-
mente as palavras não compreendidas di-
tas pelo seu filho aos doze anos, e a fará 
crescer na fé. Maria vive na fé, que é uma 
coisa que cresce; onde muitas coisas se 
encontram quando são procuradas, sem 
poder nunca chegar a transparência con-
clusiva [...] Deus é infinito. Mesmo sendo 
encontrado precisa ser procurado” (Baltha-
sar, Tu hai parole di vita eterna, p. 79).  

Maria está constante e quotidiana-
mente em contato com o mistério inefável 
de Deus que se fez homem, mistério supe-
ra tudo aquilo que foi revelado na Antiga 
Aliança. Desde o momento da Anunciação, 

a mente da Virgem-Mãe foi introduzida na 
‘novidade’ radical da auto-revelação de 
Deus e tornada cônscia do mistério. Ela é a 
primeira daqueles pequeninos dos quais 
um dia Jesus dirá: ‘Pai ... escondestes es-
tas coisas aos sábios e entendidos e as 
revelastes aos pequeninos’ (RM n. 17).  

“Maria guardava todos esses fatos e 
meditava sobre eles em seu coração”. Ela 
se recolhe e se concentra para penetrar no 
significado profundo do anúncio dos pasto-
res, quer sintonizar o seu coração com o 
céu. Ela quer compreender profundamente 
o evento Jesus, quer se envolver nele em 
primeira pessoa.  Se quisermos ter dias 
felizes no próximo ano, vamos sintonizar 
às nossas vidas ao evangelho, aos desíg-
nios do Filho de Deus. Deveremos nos re-
colher interiormente, não olhar tanto para 
as coisas do mundo, mas penetrar profun-
damente na palavra de Deus. 

Que ela nos introduza cada vez nesse 
mistério e seja nossa mãe, modelo e espe-
rança no caminho em busca da perfeição.  

Maria aparece para nós no início des-
te ano de 2017, Ano Mariano, como o Con-
cílio Vaticano II, na LG, apresentou. “Acre-
ditar para ela quer dizer abandonar-se à 
própria verdade da palavra de Deus vivo, 
sabendo e reconhecendo humildemente 
‘quanto são insondáveis os seus desígnios 
imperscrutáveis as suas vias’ [...] confor-
ma-se a eles na obscuridade da fé, acei-
tando plenamente e com o coração aberto 
tudo aquilo que é disposição dos desígnios 
divinos [...] Se bem que, mediante a fé, 
possa ter-se sentido naquele instante mãe 
do “Messias-Rei”, contudo respondeu: ‘Eis 
a serva do Senhor. Faça-se em mim se-
gundo a tua palavra’ (João Paulo II, Re-
temptoris Mater, n. 15). 

 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

 
 

15- LITURGIA DA PALAVRA   
(Leituras da Semana) 2ªf.: 1Jo 2,22-28; Sl 97; 
Jo 1,19-28; 3ªf.: 1Jo 2, 29 – 3,6; Sl 97; Jo 1,29-
34; 4ªf.: 1Jo 3,7- 10; Sl 97; Jo 1,35- 42; 5ªf.: 
1Jo 3,11-21; Sl 99; Jo 1,43-51; 6ªf.: Jo 5,5-13; 
Sl 147; Mc 1,7-11 ou Lc 3,23-38; Sábado: 1Jo 
5,14-21; Sl 149; Jo 2,1-11. 


