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Cor litúrgica: BRANCO

"Invocarão o meu nome sobre os filhos
de Israel e eu os abençoarei."(Nm 6,27)

MONIÇÃO INICIAL (monitor)

PARA O DIA 31/12/19
 (Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo) 

Irmãos e irmãs, que tenhamos um 
abençoado Ano Novo que já se aproxima!
O Senhor Deus, por meio de Maria, 
concedeu-nos conhecer o Príncipe da Paz, 
seu Filho e nosso Senhor. Nas lutas e 
desafios que nos aguardam neste novo ano 
que está prestes à chegar, sabemos que 
poderemos contar com a intercessão e prece 
daquela que gerou para nós o Autor da Vida.  
Suplicando ao Senhor suas melhores 
bênçãos, iniciemos esta derradeira 
celebração eucarística do ano dando glórias 
ao Senhor e saudando Maria, Mãe de Deus.

PARA O DIA 01/01/2020
(Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo) 

Irmãos e irmãs, um abençoado Ano Novo! O 
Senhor Deus, por meio de Maria, concedeu-
nos conhecer o Príncipe da Paz, seu Filho e 
nosso Senhor. Nas lutas e desafios que nos 
aguardam neste novo ano que começa, 
sabemos que poderemos contar com a 

intercessão e prece daquela que gerou para 
nós o Autor da Vida. Suplicando ao Senhor 
suas melhores bênçãos, iniciemos esta 
primeira celebração eucarística do ano 
dando glórias ao Senhor e saudando Maria, 
Mãe de Deus.

LITURGIA DA PALAVRA (monitor) 
Discípulo é aquele que, diante da mensagem de 

Deus, responde, como os pastores, com um 

“sim”, sem outro sinal a não ser a Palavra. Nela 

o Pai nos chama para a salvação. Com ouvidos 

atentos e coração aberto ouçamos ao que Ele 

quer nos comunicar.
 
Primeira  Leitura - (Nm 6, 22-27)

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 RESPONSORIAL 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. 
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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.

 2ª 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 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 escravo, mas filho; e se és filho, és 
também herdeiro: tudo isso por graça de 
Deus.

Palavra do Senhor.

Graças a Deus

EVANGELHO (Lc 2, 16-21)

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 esses 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.
Gloria a vós Senhor!

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA

T. Senhor, por intercessão de Maria, 
concedeu-nos a paz!

1- Senhor, pela santa Igreja Católica e 

apostólica, a exemplo da Virgem Mãe de Deus, 

para que guarde e medite as palavras que 

escutou, com Maria oremos ao Principe da paz.

2- Senhor, vosso Filho, nascido da Virgem 

Maria, é o Príncipe da Paz; dai ao povo 

brasileiro paz constante e prosperidade para 

todos, com Maria oremos ao Principe da paz.

3- Senhor, nossa Paz, concedei aos povos em 

conflitos internos e guerras, alcançarem a 

superação de todo ódio e de toda violência, com 

Maria, oremos ao Principe da paz.

4- Senhor, por todos os governantes para que 

sejam colaboradores eficazes na construção do 

Reino de justiça e de paz, com Maria, oremos 

ao Principe da paz.

5- Senhor,  pelos pais e mães cristãos de todo o 

mundo, para que acolham o dom da vida como 

benção e ensinem a seus filhos o amor de 

Deus, com Maria, oremos ao Principe da paz.
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