
 
 
 
 

CELEBRAR EM CASA 
Mãe de Deus 

 
Prepare um espaço com cadeiras em circulo, ao centro um suporte com um 
raminho de flor, a imagem do Menino Jesus, vela, a bíblia. A pessoa que vai presidir 
começa a celebração com os versos da abertura. 

 
1. ABERTURA 

Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto canta o 
primeiro verso: 

– Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)  

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito; (bis)  
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)  

– Nasceu de Maria, nosso Salvador! [bis] 
   A Ele devotemos, todo nosso amor! [bis] 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 
Recordando nesta oitava do natal o dia em que Jesus recebeu o 
nome de Salvador, contemplamos a figura de Maria, que participou 
do mistério da vinda do Salvador Jesus Cristo, nascido de Deus.  
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que se manifesta em todas as 
pessoas e grupos que contribuem para a paz no mundo e que 
procuram a harmonia entre todas as criaturas. 



Quem coordena convida as pessoas a recordarem sinais da presença de Jesus no 
meio de nós.  

 
3. CÂNTICO DE ISAÍAS 11 

Diante de tantas situações de extrema dor e sofrimento, cantemos, 
com as palavras do profeta Isaías, a força criadora do Deus que, em 
Jesus Cristo, sempre abre caminhos novos.  

Da cepa brotou a rama,  Da rama brotou a flor,  
Da flor nasceu Maria,  De Maria o Salvador.  

1. O Espírito de Deus  Sobre ele pousará,  
De saber, de entendimento  Este Espírito será.  

– De conselho e fortaleza,  De ciência e de temor,  
Achará sua alegria  No temor do seu Senhor.  

2. Não será pela ilusão  Do olhar, do ouvir dizer,  
Que ele irá julgar os homens,  Como é praxe acontecer...  

– Mas os pobres desta terra  Com justiça julgará  
E dos fracos o direito  Ele é quem defenderá.  

3. A palavra de sua boca  Ferirá o violento  
E o sopro de seus lábios  Matará o avarento...  

– A justiça é o cinto  Que circunda a sua cintura  
E o manto da lealdade  É a sua vestidura.  

4. Neste dia, neste dia,  O incrível, verdadeiro,  
Coisa que nunca se viu,  Morar lobo com cordeiro...  
– A comer do mesmo pasto:  Tigre, boi, burro e leão;  
Por um menino guiados,  Se confraternizarão.  

5. Um menino, uma criança  Com as feras a brincar;  
Mal nenhum, sim, nenhum dano  Nesta terra se fará...  
– Da ciência do Senhor,  Cheio o mundo estará;  
Como o sol inunda a terra  E as águas enchem o mar.  

6. Neste dia, neste dia  O Senhor estenderá  
Sua mão libertadora,   Pra seu povo resgatar...  
– Estandarte para os povos   O Senhor levantará,  
A seu povo, a sua Igreja,  Toda a terra acorrerá.  
 



7. A inveja, a opressão  Entre irmãos se acabará,  
E a comunhão de todos  O inimigo vencerá...  
– Poderosa mão de Deus  Fez no Egito o mar secar;  
Para o resto do seu povo,   Um caminho abrirá. 

Repetição, oração silenciosa... 

4. ORAÇÃO  
Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 
Ó Deus, promessa de paz,  
por Maria, mãe de teu filho Jesus,  
deste a toda humanidade a vida plena e a paz.  
Nas lutas e desafios da vida,  
dá-nos a graça de contar sempre  
com sua intercessão e prece,  
já que nos trouxeste o autor da vida,  
Jesus Cristo, teu filho e nosso Senhor,  
por quem te pedimos na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. LEITURA DO EVANGELHO – Lucas 2,16-21 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura:   

Leitura do Evangelho segundo Lucas.   
Naquele tempo: 16Os pastores foram às pressas a Belém 
e encontraram Maria e José, e o recém-nascido, deitado na 
manjedoura. 17Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o 
menino. 18E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados 
com aquilo que contavam. 
19Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava 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 circuncisão do 
menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo 
antes de ser concebido. Palavra da Salvação. 

6. MEDITAÇÃO  

Pode-se fazer uma breve partilha sobre a Palavra proclamada e quem preside lê o 
texto abaixo concluindo a partilha. 

Após terem recebido o anúncio do anjo, os pastores vão 
comprovar a mensagem e voltam glorificando a Deus.  



No oitavo dia, realiza-se a circuncisão do menino mediante a 
qual se começava a fazer parte do povo eleito, recebendo um nome 
de acordo com a missão que o novo membro assumia no conjunto 
do povo da aliança. Jesus será, como o nome indica, o Salvador.  

Em meio a todo este movimento, Lucas chama a atenção para a 
atitude de Maria: guardava todos os fatos  no coração e meditava 
sobre eles. Venerada sob o título de Mãe de Deus pelos cristãos do 
ocidente, e Portadora de Deus pelos cristãos do Oriente, Maria 
torna-se, desta forma, a nova Eva, a nova mãe dos viventes, modelo 
da Igreja que contempla os mistérios da vinda de Cristo e gera 
novos filhos e filhas de Deus.  

Em nossa oração, tal como Maria, guardemos no coração a 
palavra que escutamos e confiemos à sua prece, este novo ano que 
começa com todos os desafios que estão por vir. 
 
7. PRECES 

Roguemos a Cristo, que nasceu de Maria e digamos: 

Filho de Maria, tem piedade de nós. 

- Cristo, nascido de Maria, criança admirável e príncipe da paz, dá ao 
mundo a paz. 

- Pelo teu nascimento elevaste a natureza humana, dá-nos a graça 
de reconhecer-te em cada pessoa.  

- Filho de Deus, teu reino é de justiça e paz, anima-nos a trabalhar 
pela paz e pela unidade. 

Preces espontâneas... 

Recebe, ó Pai, as nossas preces, em nome de Jesus, nosso Senhor. 
Amém. 

8. PAI NOSSO - Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito que 
ora em nós, rezemos com confiança a oração que ele nos ensinou: 
Pai nosso... 

 
9. ORAÇÃO 
Ó Deus, fonte de toda bênção,  
Maria, dando à luz a nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,  
é sinal e começo de uma humanidade nova.  



Agradecemos os sinais de tua presença  
em todos os esforços pela paz no mundo  
e pela unidade das Igrejas.  
Abençoa a nossa comunidade,  
toda família humana e cada criatura do universo.  
Faze-nos viver cada dia deste novo ano  
em santidade e justiça,  
celebrando o teu louvor, pelo nome bendito de Jesus,  
conselheiro admirável, Deus forte,  
príncipe da paz, bendito para sempre!  
Amém. 
 

10. BÊNÇÃO 

O Deus de toda a claridade nos ilumine com a luz de Jesus Cristo e 
nos faça caminhar como filhos e filhas da luz, agora e sempre! 
Amém. 

Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.  
Graças a Deus.  

 
Saudação a Maria 

Ó mãe do Redentor, do céu, ó porta. 
Ao povo que caiu, socorre e exorta, 
Pois busca levantar-se, Virgem pura, 
Nascendo o criador da criatura: 
Rogai por nós e ouve, suave, 
O anjo de saudando com seu Ave. [bis] 
 

BÊNÇÃO À MESA 
 
Bendito sejas, Senhor Jesus,  
por esta refeição  
que nos reúne na amizade  
e na alegria do teu natal.  
Nós te agradecemos por estes alimentos. 
Vem, à nossa mesa e fortalece entre nós  



a união e de solidariedade. 
Dá-nos coragem  
para vencer as dificuldades de cada dia 
e encontrar sempre as razões da nossa fé. 
Bendito sejas pelos séculos.  

Amém. 

Quem preside: Dá, Senhor, pão a quem tem fome. 
Todos: E fome de justiça a quem tem pão.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENHA CARPANEDO      
da congregação Discipulas do Divino Mestre,  

membro da Rede Celebra.   
Desenho: Kelly Oliveira 


