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Diante da Virgem Maria do presépio, reunimo-nos

hoje para rezar pela paz. Para inspirar nossa oração,
o Papa Francisco apresentou a mensagem para este
o
56 Dia Mundial da Paz, que tem por título “Ninguém pode se salvar sozinho”. Juntos, recomecemos
a partir da Covid-19, para traçar sendas de paz. Que
Jesus, o Filho da Virgem Maria, plenitude de todas as
bênçãos, nos envolva em sua misericórdia e nos ajude
a acolher e transmitir a paz em casa, na família e no
mundo inteiro.

Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Virgem Mãe de amor, como é belo contemplar / Jesus, Menino Deus, / em teus braços
repousar.
1. Mãe, contempla seu Menino, em sua mão, a pequena mão. / Jesus se abandona feliz: Coração junto a
Coração.
Entrada, Ofertas e Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Final: Oswaldo dos
Santos.

2. Olhando os olhos do Menino, já pedias por nosso
bem. / Jesus parecia entender, e a sorrir, respondia:
Amém!
3. Ó Virgem e Mãe deste Menino, se até Deus se entregou a ti, / tomamos também tua mão, Mãe de amor,
vem nos conduzir.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra
e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a
misericórdia do Pai.
P. Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele amados. /
Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai todo-poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos bendizemos, /
nós vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós vos
damos graças por vossa imensa glória. / Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que tirais
o pecado do mundo, / tende piedade de nós. / Vós
que tirais o pecado do mundo, / acolhei a nossa
súplica. / Vós que estais à direita do Pai, / tende
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o
Senhor, / só vós, o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. / Amém.

5. Oração
P. OREMOS: 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,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O Filho de Deus, nascido de Maria, é a suprema
bênção do Pai: nele somos libertados do pecado e
nos tornamos filhos de Deus.

6. Primeira Leitura

(Nm 6,22-27) (Sentados)

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

23

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

[Sl 66(67)]

REFRÃO: Que Deus nos dê a sua graça e sua
bênção.
1. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, * e sua
face resplandeça sobre nós! Que na terra se conheça
o seu caminho * 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 Senhor, * que
todas as nações vos glorifiquem! Que o Senhor e

nosso Deus nos abençoe, * e o respeitem os confins
de toda a terra!

8. Segunda Leitura

(Gl 4,4-7)

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

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

(Hb 1,1-2) (De pé)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

10. Evangelho

(Lc 2,16-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, os pastores foram às pres16

sas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém17
-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto,
contaram o que lhes fora dito sobre o menino.
18
E todos os que ouviram os pastores ficaram maravi19
lhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria,
guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em
20
seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e
louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvi21
do, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino,
deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo
anjo antes de ser concebido. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes
de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas
foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito
Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro
dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde

está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir,
em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e
o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele
que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa,
católica e apostólica. Professo um só batismo para
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos
mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.

13. Preces da Comunidade
P. No dia em que nos colocamos diante da Mãe de
Deus, clamando pela paz, elevemos humildemente as
nossas preces, dizendo juntos:
T. Dai-nos, ó Deus, o dom da vossa paz!

1. Rezemos pela paz no mundo, para que cessem as
guerras e todas as formas de violência contra o ser
humano e o restante da criação.
2. Rezemos pela Igreja para que, pela intercessão da
Mãe de Deus, seja promotora da misericórdia e da paz
entre pessoas e povos.
3. Rezemos por este Ano Vocacional Missionário, para
que seja frutuoso para a vida da nossa Arquidiocese
e de toda a Igreja.
4. Rezemos por nosso querido Brasil, neste ano que se
inicia, para que através do empenho de todos, sejam
alcançados a paz, a justiça e o bem comum.
5. Rezemos para que, compreendendo que ninguém
pode salvar-se sozinho, possamos recomeçar e traçarmos caminhos de paz.

6. Rezemos para que, caminhando juntos, vencendo
dificuldades e como artesãos da paz, possamos construir dia após dia um ano feliz.
																						(Outras preces)

P. Pai Santo, fonte e origem de todo o bem, acolhei
com bondade, por intercessão de Maria, as nossas
preces e concedei-nos a alegria de receber seus frutos.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. / Vai,
apresenta ao Pai, teu Menino: Luz que chegou no Natal.
/ E, junto à sua Cruz, quando Deus morrer, fica de
pé / Sim, Ele te salvou, mas O ofereceste por nós com
toda fé.
2. Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus: / Morte e
Ressurreição; Vida que brotou de sua oferta na Cruz.
/ Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação:
/ culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio
coração.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja,
nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu,
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,

para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, na festa da Mãe de Deus, que,
alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam
alcançar a sua plenitude. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística I
Prefácio da Virgem Maria, I
A maternidade da Virgem Maria

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.

T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na
maternidade de Maria, sempre Virgem, celebrar os
vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem,
deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a
nós associar-nos a seus louvores, cantando (dizendo)
a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus do universo!
/ O céu e a terra proclamam a vossa glória. / Hosana nas alturas! / Bendito o que vem em nome do
Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores,
nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que abençoeis = estas oferendas apresentadas
ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica:
concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo
e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos
também pelo vosso servo o Papa N., por nosso Bispo
N., e por todos os que guardam a fé que receberam
dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N.
N. e de todos os que circundam este altar, dos quais
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles
vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e
por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para
alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas
vidas e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
P. Em comunhão com toda a Igreja celebramos o dia
santo em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e
seu esposo São José, os santos Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e
Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino,

Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e todos
os vossos Santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos!
P. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família; dai-nos sempre
a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão
em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a 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.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

P. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso
Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa
ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que
nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida
eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a
oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho,
sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N.
que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé.
A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

P. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa
imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos
e Mártires: João Batista e Estevão, Matias e Barnabé,
(Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e
Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e
todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens
e distribuí-los entre nós. 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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
T.Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Lembra-te, Filho bendito, / sobre ti, tudo quanto
estava escrito. / Tua Mãe era virgem e te concebeu, /
de seu corpo formou-se o corpo teu.
REFRÃO: Ao Deus presente em nossa história,
adoração, louvor, ação de graça e glória. / É Pão
o corpo do Senhor, que o Espírito do Pai gerou na
Mãe de amor.
2. Lembra-te, Verbo divino, / teu primeiro alimento de
menino: / se é com a força do orvalho que o botão dá
flor, / puro seio de Mãe te deu vigor.
3. Lembra-te, doce Jesus, / por amor foste preso numa
Cruz. / E este sangue divino que nos redimiu, / foi tua
Mãe que contigo repartiu.
4 Lembra-te, Pão verdadeiro, / Alimento de todo viageiro: / se teu Pai dá seu Filho para o nosso bem, / é
através de tua Mãe que Ele nos vem.
5. Lembra-te, enfim, Pão celeste, / ir ao céu é a esperança que nos deste. / Lá os anjos se nutrem ao te con-

templar, / Deus e Homem, cuja Mãe fez coroar.
Momento de silêncio para oração pessoal.

20. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Ó Deus de bondade, cheios de júbilo,
recebemos os sacramentos celestes; concedei que eles
nos conduzam à vida eterna, a nós que proclamamos
a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
P. Em sua 56 mensagem pelo Dia Mundial da Paz, o
Papa Francisco nos inspira neste primeiro dia do ano:
“Passados três anos, é hora de pararmos um pouco
para nos interrogar, aprender, crescer e deixarmo-nos
transformar, como indivíduos e como comunidade;
um tempo privilegiado para nos prepararmos para o
‘Dia do Senhor’. Já tive oportunidade de repetir várias
vezes que, dos momentos de crise, nunca saímos iguais:
sai-se melhor ou pior. Hoje somos chamados a questionar-nos: o que é que aprendemos com esta situação
de pandemia? Quais são os novos caminhos que deveremos empreender para romper com as correntes dos
nossos velhos hábitos, estar melhor preparados, ousar
a novidade? Que sinais de vida e esperança podemos
individuar para avançar e procurar tornar melhor o
nosso mundo?”
a

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda
bênção, vos conceda a sua graça, derrame sobre vós as
suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias
deste ano.
T. Amém.

P. Que ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na
esperança e perseverentes até o fim na caridade.
T. Amém.

P. Que ele disponha em sua paz vossos atos e vossos
dias, atenda sempre as vossas preces e vos conduza à
vida eterna.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho = e
Espírito Santo.
T. Amém.

P. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.

23. Canto Final
REFRÃO: Vamos levar a paz, levar o amor. / Iremos
com Maria de Deus, nosso Senhor. / Onde houver
tristeza, que chegue o nosso canto / num sorriso
aberto, verdadeiro e santo.

1. Vá pelo mundo inteiro, Ele nos mandou. / Fale do
meu Reino, que é justiça e paz. / Quando todo homem
me der o seu sim, / cessa o sofrimento, injustiça e dor.
Mensagem de Ano Novo do Cardeal Dom Orani João Tempesta

C

aríssimos amigos e irmãos: ao
rendermos graças ao Senhor por mais
um ano vivido à luz da
fé e da graça, convém
agradecer a caminhada de fé e esperança.
Apesar dos desafios,
não podemos esquecer

que o Senhor sempre
esteve conosco, acompanhou-nos e, por isso,
recordamos os momentos vividos, as experiências de fé e comunhão
fraterna, sinais visíveis
da presença de Deus
que ilumina os acontecimentos da história.
Olhemos com esperança para o novo ano que
chega. Tudo é graça e
dom do coração do Bom
Pastor que não cessa de
conduzir o seu povo, de
acompanhar os horizontes de nossa caminhada como Igreja, povo de

Deus rumo à casa do
Pai.
Que o novo ano venha
trazendo paz e esperança, renovando a nossa fé
e compromisso de irmãos
e irmãs testemunhas do
Evangelho, vivendo em
permanente busca da
unidade, da fraternidade e da paz. Que o Bom
Deus nos abençoe e guarde a todos ao longo deste
novo ano de 2023! Feliz
Ano Novo!
Orani João Cardeal Tempesta, O.Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião
do Rio de Janeiro
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