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♫ ENTRADA:
Senhor, trazei-nos a paz! Guardai-nos em Vosso Amor!
Senhor, trazei-nos a paz! Guardai-nos em Vosso Amor!
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2015

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Avé Maria, cheia de Graça,
o Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres.

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

♫ COMUNHÃO:
A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós.
Por ela entramos, por ela entramos na vida
e na comunhão com Deus.

♫ DEPOIS

DA

COMUNHÃO:

Santa Mãe do Redentor, Porta do Céu,
Estrela do mar, socorrei o povo cristão
que procura levantar-se do abismo da culpa.
Vós, que, acolhendo a saudação do Anjo,
gerastes, com admiração da natureza, o Vosso Criador,
Ó sempre Virgem Maria, ó sempre Virgem Maria, tende,
Tende misericórdia dos pecadores ó sempre Virgem Maria.

♫ FINAL E ADORAÇÃO DO MENINO:
◘ Glória in excelsis Deo! Glória in excelsis Deo!
◘ Linda noite, linda noite, linda noite de Natal!
Linda noite, linda noite, linda noite de Natal!

◘ “Bem-vindo, bem-vindo Jesus Salvador!”
◘ Alegrem-se os céus e a terra, Cantemos com alegria.
Já nasceu o Deus Menino, Filho da Virgem Maria.

1. LEITURA

DO

LIVRO DOS NÚMEROS (Num 6, 22-27)

O Senhor disse a Moisés: «Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes:
Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: ‘O Senhor te abençoe e
te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O
Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz’. Assim invocarão o
meu nome sobre os filhos de Israel e Eu os abençoarei».

Palavra do Senhor.

«Invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e Eu os abençoarei»
Em cada ano que começa, mesmo os mais desenganados
pela vida acalentam a esperança de um ano que possa ser
melhor… Muitas vezes, um ano melhor não é sinónimo de
um ano mais fácil. Mas antes, um ano vivido em Deus, vivo
a partir de Deus e para Deus, centrado n’Ele.
Porque mesmo quando a objectividade das dificuldades
que temos de enfrentar não muda, tudo muda quando é
vivido em Deus, a partir da harmonia interior que nos vem
de sabermos que somos d’Ele e de que nada do que nos
acontece Lhe passa ao lado. É isto que
faz com que no início de cada ano voltemos o olhar para Deus,
na certeza de que Ele nos abençoará. Tanto mais abundantemente quanto maior é a intensidade com que O invocamos.
Invocas a bênção de Deus, para ti e para os teus?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 66 (67), 2-3.5.6 e 8
Refrão: Deus tenha compaixão de nós; Ele nos dê a sua bênção.
Deus tenha compaixão de nós.
Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os seus caminhos
e entre os povos a sua salvação. Refrão

SÃO PAULO

SEGUNDO

SÃO LUCAS

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e
encontraram Maria, José e o Menino deitado na manjedoura. Quando O
viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele
Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores
diziam. Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em
seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado,
deram-Lhe o nome de Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio materno.
Palavra da salvação.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu temor aos confins da terra. Refrão

DO APÓSTOLO

A maneira como vives o Natal de Jesus ajuda-te a colher o fruto do Espírito?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Lc 2, 16-21)

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra. Refrão

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Gal 4, 4-7)

Em Jesus Cristo, “nascido de mulher”, abre-se-nos a porta da vida nova dos filhos
de Deus. O dom do Espírito Santo, acolhido pela fé no nosso Baptismo começa
depois um longo caminho, de ser cada vez mais o único condutor da nossa vida...

AOS

GÁLATAS

Irmãos: Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu
Filho, nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que estavam sujeitos à Lei e nos tornar seus filhos adoptivos. E porque sois
filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: «Abbá! Pai!». Assim, já não és escravo, mas filho. E, se és filho,
também és herdeiro, por graça de Deus.

Palavra do Senhor.

«Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher»
Qualquer realidade da nossa vida só é bem compreendida, e por isso mesmo também bem vivida, em toda a sua beleza e profundidade, quando somos capazes de
a integrar no conjunto da nossa vida toda e quando a lemos a essa luz, como uma
etapa de um caminho a que só a meta dá pleno sentido.
Quando dizemos que em Jesus, Deus se fez Homem, não podemos deixar de dizer
que esse é o momento culminante e decisivo de toda a história da humanidade.
É para esse momento da incarnação de Deus que toda a História converge.
E é nela que começa a Nova Humanidade, que dá sentido a todo o caminho percorrido anteriormente e é própria da “plenitude dos tempos”.

«Encontraram Maria, José e o Menino.
E, depois de oito dias, deram-Lhe o nome de Jesus»
O Menino que os pastores encontraram não podia ser mais simples e humilde.
E, no entanto, reconheceram n’Ele o Salvador esperado e “regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto”…
A pressa com que os pastores se dirigiram a Belém é a mesma pressa com que,
às vezes, procuramos o Senhor. Nem sempre encontramos o que pensávamos.
E somos capazes de ficar desiludidos…
Os pastores não encontraram só o Menino: “encontraram Maria, José e o Menino”.
Humanamente não pode ser de outra maneira: sempre que procuramos Deus, ou
encontramos uma Comunidade de Amor, ou não O encontramos de todo…
Maria e José deram-Lhe o nome de Jesus. Como lhes tinha sido indicado pelo anjo.
Sabiam que Ele era de Deus. E ao longo da vida foram percebendo cada vez
melhor que aquele Menino não era apenas de Deus: era o próprio Deus! E foi esse
mistério deslumbrante que fez da sua vida com Ele uma surpresa permanente.
O teu encontro com Deus passa pela vida em Igreja?

