Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do Dia do Natal do Senhor
Ano A – Branco

25-12-2016
Folheto Litúrgico N° 61

Diocese de Barreiras – Bahia
I - RITOS INICIAIS
ABERTURA
CANTO:
(Sugestão no rodapé da p. 2
ou consulte “Cantando a Beleza da Vida”)
1- ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
AS: Amém!
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
2- ATO PENITENCIAL (Cantado: CD Partes
Fixas da Missa, faixa 2 – Paulus)

PR: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
tenha piedade de nós, pecadores (pausa).
1. Senhor, servo de Deus, que libertastes a
nossa vida, / tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
2. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis
nossa fraqueza, / tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, / tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.
3- GLÓRIA
(Sugestão para Glória cantado: CD Partes Fixas
da Missa, faixa 10 – Paulus)

4- ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus, que admiravelmente criastes o
ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade de vosso Filho, que se
dignou assumir a nossa humanidade. Por
Nosso Senhor...
AS: Amem!
II - LITURGIA DA PALAVRA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
1ª LEITURA – Is 52,7-10

Leitura do Livro do Profeta Isaias.
– 7Como são belos, andando sobre os
montes, os pés de quem anuncia e prega a
paz, de quem anuncia o bem e prega a
salvação, e diz a Sião: “Reina teu
Deus!” 8Ouve-se a voz de teus vigias, eles
levantam a voz, estão exultantes de alegria,
sabem que verão com os próprios olhos o
Senhor voltar a Sião.
9Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó
ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou
seu povo e resgatou Jerusalém. 10O Senhor
desnudou seu santo braço aos olhos de
todas as nações; todos os confins da terra
hão de ver a salvação que vem do nosso
Deus.
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!
SALMO RESPONSORIAL 97(98)
R. Os confins do universo contemplaram a
salvação do nosso Deus.
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,/
porque ele fez prodígios!/ Sua mão e o
seu braço forte e santo/ alcançaram-lhe a
vitória.
2. O Senhor fez conhecer a salvação,/ e
às nações, sua justiça;/ recordou o seu
amor sempre fiel/ pela casa de Israel.
3. Os confins do universo contemplaram/ a
salvação do nosso Deus./ Aclamai o
Senhor Deus, ó terra inteira,/ alegrai-vos e
exultai!
4. Cantai salmos ao Senhor ao som da
harpa/ e da cítara suave!/ Aclamai, com os
clarins e as trombetas,/ ao Senhor, o
nosso Rei!
2ª LEITURA – Hebreus 1,1-6
Leitura da Carta de São Paulo aos Hebreus. – 1Muitas vezes e de muitos modos,
falou Deus outrora aos nossos pais, pelos
profetas; 2nestes dias, que são os últimos,
ele nos falou por meio do Filho, a quem ele
constituiu herdeiro de todas as coisas e
pelo qual também ele criou o universo.
3Este é o esplendor da glória do Pai, a
expressão do seu ser. Ele sustenta o
universo com o poder de sua palavra.
Tendo feito a purificação dos pecados, ele
sentou-se à direita da majestade divina, nas
alturas. 4Ele foi colocado tanto acima dos

anjos quanto o nome que ele herdou
supera o nome deles. 5De fato, a qual dos
anjos Deus disse alguma vez: “Tu és o meu
Filho, eu hoje te gerei?” Ou ainda: “Eu serei
para ele um Pai e ele será para mim um
Filho?” 6Mas, quando faz entrar o
Primogênito no mundo, Deus diz: “Todos os
anjos devem adorá-lo!”
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!
EVANGELHO - Jo 1,1-5.9-14
(CD Liturgia V, Melodia da faixa 3 - Paulus)
Aleluia, aleluia! (bis)
Eis que um santo dia resplandece; / nações, vinde adorar!
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
† Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João
AS: Glória a vós, Senhor!
1No

princípio era a Palavra, e a Palavra
estava com Deus; e a Palavra era
Deus. 2No princípio estava ela com
Deus. 3Tudo foi feito por ela, e sem ela
nada se fez de tudo que foi feito. 4Nela
estava a vida, e a vida era a luz dos
homens. 5E a luz brilha nas trevas, e as
trevas não conseguiram dominá-la. 9Era a
luz de verdade, que, vindo ao mundo,
ilumina todo ser humano. 10A Palavra
estava no mundo — e o mundo foi feito por
meio dela —, mas o mundo não quis
conhecê-la. 11Veio para o que era seu, e os
seus não a acolheram. 12Mas, a todos os
que a receberam, deu-lhes capacidade de
se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que
acreditam em seu nome, 13pois estes não
nasceram do sangue, nem da vontade da
carne, nem da vontade do varão, mas de
Deus mesmo. 14E a Palavra se fez carne e
habitou entre nós. E nós contemplamos a
sua glória, glória que recebe do Pai como
Filho unigênito, cheio de graça e de
verdade.
– Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!
5- PROFISSÃO DE FÉ
PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra.

AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor,...

CANTO: (Consulte o Livro “Cantando a

6- PRECES DA ASSEMBLEIA
(Preces da Comunidade para a resposta:)

12 - CELEBRAÇÕES
E ATIVIDADES PASTORAIS

AS: Alegre-se a terra porque viestes, Senhor!

Dia 01-01-2017 – Solene Concelebração
Eucarística de Abertura Oficial do Ano Mariano na Diocese de Barreiras:

III - LITURGIA EUCARÍSTICA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
7- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou
consulte “Cantando a Beleza da Vida”)
PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos...
8- ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio: O Cristo, luz do mundo
(Missal, página 410/478)
9- PAI – NOSSO (como de costume)
PR: Livrai-nos de todos os males...
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo...
AS: Amém!
PR: A paz do Senhor...
AS: O amor de Cristo nos uniu!
PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus...
PR: Felizes os convidados ...
AS: Senhor, eu não sou digno...
CANTO DE COMUNHÃO
(Sugestão no rodapé da página 2 ou consulte o Livro “Cantando a Beleza da Vida”)
10- DEPOIS DA COMUNHÃO
PR: Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo hoje nascido, como nos fez
nascer para a vida divina, nos conceda
também sua imortalidade. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS: Amem!

IV - RITOS FINAIS
COMPROMISSOS DA SEMANA E AVISOS
11- BÊNÇÃO FINAL
Dia do Natal do Senhor
Abertura
Preparação das Oferendas
Comunhão

Beleza da Vida”)

300 Anos de bênçãos
de N. S. Aparecida
Padroeira do Brasil
Às 17 h, concentração na Praça da Catedral de São João Batista e às 17:30 h saída
para o Santuário de N. S. Perpétuo Socorro
para Celebração da Missa às 18h.
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
Graça por graça
A Missa da Noite e a da Aurora (madrugada) são cheias de emoção e admiração
pelo mistério do nascimento do Filho de
Deus. A Missa do Dia é carregada de contemplação teológica.
Mais do que “narrar” o que aconteceu,
os primeiros versículos do capítulo 1º do
Evangelho de São João que lemos na liturgia, de hoje, contempla, medita e aprofunda
o mistério da encarnação.
Quando João, o último dos evangelistas, escreve o seu livro, os cristãos já conheciam a história: Belém, Maria, José,
presépio, anjos e pastores. Era necessário
um aprofundamento, um passo a mais. A
emoção de estar diante de um menino na
manjedoura precisa passar para o “Verbo
da Vida”, ou seja, o significado de tudo.
Deus está tão interessado em nossa
salvação que resolveu se tornar um de nós.
“E o Verbo se fez carne e habitou entre
nós” (Jo 1,14).
“E o Verbo se fez carne” – O termo
“carne” na Bíblia não designa a parte material pessoa humana, em oposição ao espírito. “Carne”, quer dizer, se tornou um de
nós, pessoa humana, na sua condição de
fragilidade, limite e morte. É um esvaziamento total como diz o Apóstolo Paulo.
“Habitou entre nós” significa que a encarnação não é um gesto momentâneo,
mas uma realidade permanente. Os estudi-

Sugestão de Cantos
Nasceu-nos hoje um menino
Cristãos, vinde todos com alegres cantos
A luz resplandeceu em plena escuridão

osos dizem que a melhor tradução deveria
ser: “Pôs a sua tenda no meio de nós”, referindo à experiência “peregrinante de Cristo”,
imitando o Deus de Israel que nos 40 anos
de caminho no deserto habitou com o seu
povo. “Habitar” está para residir definitivamente no mundo.
Ele conhece o mundo não somente por
tê-lo criado na eternidade, mas porque vive
nele pessoalmente. Conhece as suas alegrias, tristezas e esperanças. Teve casa,
amigos, inimigos, admiradores e adversários.
Vindo habitar quer ser acolhido. Se não
lhe damos espaço em nossa família, trabalho, divertimento e em nossas vidas de maneira geral, ele não será nunca o Deus conosco. Se não o recebemos não vai valer
nada a sua vinda. Não adianta continuar
celebrando natais se não nos aproximamos
de Deus, se ele não entra em nossas vidas.
“De sua plenitude nós recebemos graça
por graça” - Nós recebemos da plenitude de
Cristo, todos os dias muitas graças, cada
uma à sua maneira. Deus distribuiu as suas
graças de acordo com as nossas necessidades. “Graças por graça” significa que
uma graça preparava a outra, de uma graça
recebíamos outra graça. Chegando ao final
do ano, esperamos ainda novas graças,
graças para os próximos dias, para todos
os dias do ano que virá! “Graça por graça”
diz São João. Temos a graça do perdão
para os pecados que cometemos, a graça
para começar com coragem, a graça de ser
otimistas, de acreditar na bondade de
Deus. Deus é uma fonte de graças. Teremos graças para todos os dias que virão,
para enfrentar todos os problemas.
O Natal acontece na última semana do
ano. Significa que o ano termina quando
Jesus nasce. Então tudo recomeça e recomeça com força de um menino que está
nascendo.
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
15- LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)

2ªf., Sto. Estêvão: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30; Mt
10,17-22; 3ªf., S. João Evangelista, 1Jo 1,1-4;
Sl 96; Jo 20,2-8; 4ªf., Stos. Inocentes: 1Jo 1,5 –
2,2; Sl 123; Mt 2,13-18; 5ªf.: 1Jo 2,3-11; Sl 95;
Lc 2,22-35; 6ªf., Sagrada Família: Eclo 3,3-7.1417a; Sl 127; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23; Sábado: 1Jo 2,18-21; Sl 95. 11a); Jo 1,1-18.

Observações
CD Liturgia V, faixa nº 6 – Paulus
CD Liturgia V, faixa nº 4 – Paulus
CD Liturgia V, faixa nº 8 – Paulus

