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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 

01 DE JANEIRO DE 2022 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 
os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 
podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 

nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 
CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, um vaso 

de flores, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser 
acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 

 
Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 
“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 
 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

 
Canto:1 

 
1. Tu és bendita sobre todas as mulheres, 

foste escolhida para mãe do salvador, 
tu és a glória e alegria do teu povo, 

és nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. 
 

Ave Maria, cheia de graça, 
Bendito aquele que nasceu do seu amor! (Bis) 

 
2. Tu és formosa de beleza encantadora, 
nenhum pecado empobreceu os planos teus. 

Tu és a serva que tornou-se uma rainha, 
tu és a filha transformada em mãe de Deus. 

 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 

D.: Nesta solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, 
louvamos e bendizemos a Deus por manifestar a sua misericórdia e 

amor para conosco. Peçamos a Ele que abençoe o ano que se inicia, 
mostre-nos o seu rosto, caminhe conosco. Que o singelo e “frágil” 

menino, nascido de Maria, nos traga a paz. Que os nossos corações, 
nossas famílias, busquem a paz. 

 
L.: “À Mãe do Evangelho vivente, pedimos a sua intercessão a fim de 

que este convite para uma nova etapa da evangelização seja acolhido 
por toda a comunidade eclesial. Ela é a mulher de fé, que vive e 

caminha na fé, e ‘a sua excepcional peregrinação da fé representa um 
ponto de referência constante para a Igreja’. Ela deixou-Se conduzir 

pelo Espírito, através dum itinerário de fé, rumo a uma destinação feita 
de serviço e fecundidade. Hoje fixamos n’Ela o olhar, para que nos 

ajude a anunciar a todos a mensagem de salvação e para que os novos 
discípulos se tornem operosos evangelizadores. Nesta peregrinação 

evangelizadora, não faltam as fases de aridez, de ocultação e até de um 
certo cansaço, como as que viveu Maria nos anos de Nazaré enquanto 

Jesus crescia: ‘Este é o início do Evangelho, isto é, da boa nova, da 
jubilosa nova. Não é difícil, porém, perceber naquele início um 

particular aperto do coração, unido a uma espécie de ‘noite da fé’ – para 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=bnT75-oMjxg 

https://www.youtube.com/watch?v=bnT75-oMjxg
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usar as palavras de São João da Cruz – como que um ‘véu’ através do 

qual é forçoso aproximar-se do Invisível e viver na intimidade com o 
mistério. Foi deste modo efetivamente que Maria, durante muitos anos, 

permaneceu na intimidade com o mistério do seu Filho, e avançou no 
seu itinerário de fé’”.2 
 

T.: Em Cristo, o filho de Maria, somos todos irmãos. 
 

Ato Penitencial: 
D.: Irmãos e irmãs, examinemos nossa consciência e, humildemente, 

peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes 
nosso irmão, tende piedade de nós.  

T. Senhor, tende piedade de nós! 
D.: Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa 

fraqueza, tende piedade de nós. 
T. Cristo, tende piedade de nós! 

D.: Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, 
tende piedade de nós. 
T. Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Deus de misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém! 
 

Hino de louvor:  
T.: Glória a Deus nas alturas, 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. 
 

D.: Oremos (pequeno silêncio) “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. 

 

                                                             
2 FRANCISCO, Papa. A alegria do Evangelho: sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. 2013. 
Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Acesso em: 09 de dez. 2021. 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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D.: Aprendamos com o Evangelho a ficar maravilhados com os relatos 

sobre o nascimento e a presença amorosa do Filho de Deus entre nós. 

Assim como os pastores, glorifiquemos a Deus por tudo o que faz em 

nosso favor. 

T.: Senhor, que a sua Palavra germine e cresça em nossos corações. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:                      (Nm 6,22-27) 

 
L.: 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: 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 seu rosto e te dê a paz! Assim invocarão o meu 
nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei'. Palavra do Senhor.  

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3                   (Sl 66,2-3.5.6.8) 
 

T.: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. 
 

L.: 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. R. 

 
L.: 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. R. 
 

L.: 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! R. 
 

Segunda Leitura:           (Gl 4,4-7) 
L.: 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 sujeito à Lei, a fim de resgatar 

os que eram sujeitos à Lei e para que todos recebêssemos a filiação 
adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o 

Espírito do seu Filho, que clama: Abá - ó Pai! Assim já não és mais 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=HcpeRe_dXlc 

https://www.youtube.com/watch?v=HcpeRe_dXlc
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escravo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro: tudo isso, por 

graça de Deus. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 
De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; 

nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. 
 

EVANGELHO:                  (Lc 2,16-21) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas. 
Naquele tempo: Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram 

Maria e José, e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, 
contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram 

os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a 
Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. 

Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que 
tinham visto e ouvido, 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. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: Vamos professar juntos nossa fé:  
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 

em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 

católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Em família, com fé e esperança em dias melhores, rezemos ao 
Senhor, rico em misericórdia, suplicando: 

 
T.: Senhor, dai-nos a paz! 

 
L.: Ajudai-nos a ser uma Igreja em saída e curadora das feridas do 

nosso povo sofrido, rezemos: 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=zbmj1qOt30I 

https://www.youtube.com/watch?v=zbmj1qOt30I
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L.: Iluminai nossos governantes para que pensem no bem comum e o 

pratiquem, rezemos: 
 

T.: Senhor, dai-nos a paz! 
 
L.: Pela nossa gente que sofre, está doente, passando por diversas 

necessidades, inclusive, fome, rezemos: 
 

L.: Que nossas comunidades locais anunciem, escutem e pratiquem a 
Boa Nova de Jesus, rezemos:  

 
(Preces espontâneas...) 

 
D.: Deus, Pai amoroso e compassivo, acolhei nossos pedidos de filhos e 

filhas, nunca se afaste de nós, pois sem sua misericórdia infinita não 
alcançamos felicidade. Por Cristo, nosso Senhor. T.: Amém. 

 
D.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a 

liberdade de filhos, digamos juntos: T.: Pai Nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 
D.: Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa família, para que, abraçando a 

vossa vontade, possa viver fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. 
T.: Amém! 
D.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. T.: Amém. 

D.: Vamos em paz e que o Senhor Deus seja nossa companhia. 
Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 

 
Sugestão de Cantos: 

 
A)5 

Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. 
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. 

 
1. Um coração que era sim para a vida, 

um coração que era sim para o irmão. 
Um coração que era sim para Deus: 

reino de Deus renovando este chão. 
 

2. Olhos abertos pra sede do povo, 
passo bem firme que o medo desterra. 

Mãos estendidas que os tronos renegam, 
reino de Deus que renova esta terra! 
 

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: 
que os nossos passos se tornem memória 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=jbYFyOM8iVY 

https://www.youtube.com/watch?v=jbYFyOM8iVY
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do amor fiel que Maria gerou: 

reino de Deus atuando na história. 
 

 
B)6 
1. Uma entre todas foi a escolhida 

foste tu Maria a serva preferida 
mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. 

 
Maria, cheia de graça e consolo 

venha caminhar com teu povo 
nossa mãe sempre será. (bis) 

 
2. Roga pelos pecadores desta terra 

roga pelo povo que em Deus espera 
mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. 

                                                             
6 https://www.youtube.com/watch?v=qMVaS2kVsr8 

https://www.youtube.com/watch?v=qMVaS2kVsr8

