MISSA DAS 12H00
♫ ENTRADA:
Salvé, Salvé Estrela do Mar.
Salvé, Mãe do Verbo de Deus.

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

♫ 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:
◘ Senhor, trazei-nos paz! Guardai-nos no vosso amor!
Senhor, trazei-nos paz! Guardai-nos no vosso amor!

◘ Dona nobis pacem.
♫ FINAL E ADORAÇÃO DO MENINO:
◘ Glória in excelsis Deo! Glória in excelsis Deo!
◘ Linda noite, linda noite, aquela noite de Natal!
Linda noite, linda noite, aquela noite de Natal!

◘ Correi pastorinhos correi a Belém, que já veio ao
mundo Jesus, nosso Bem.
Trazei cordeirinhos, cantai com amor:
“Benvindo, benvindo 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»
Deus não deseja outra coisa senão o bem dos homens
que Ele cria por amor.
A questão é sempre e apenas a de saber se o coração do
homem estará disponível para receber essa bênção, que é
o próprio Deus.
Para nos dar a Sua bênção, o mesmo é dizer, para fazer
nascer e crescer em nós o desejo de a receber, Deus serve-se da Sua Igreja e da sua intercessão.
No início de mais um ano, por mais dura e negra que seja
a realidade, todos damos asas às nossas aspirações e desejos.
A grande pergunta que se nos coloca é a de sabermos se é
Deus que nós procuramos em tudo e acima de tudo...
Invocas a bênção de Deus, para ti e para os teus?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 66 (67), 2-3.5.6 e 8

É a maneira como estamos a viver, deixando-nos ou não guiar pelo Espírito, que dá
credibilidade ao Natal que celebramos.

Refrão: Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção.
(Deus Se compadeça de nós.)

O teu Natal está ser vivido por Cristo, com Cristo e em Cristo?

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

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

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.

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

Palavra da salvação.

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Gal 4, 4-7)

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

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»
Nem sempre é fácil termos uma visão de conjunto da nossa história e compreender
bem o seu fio condutor...
Olhando para Jesus Cristo e percebendo bem tudo o que implica dizer que Ele é o
Filho de Deus, não podemos deixar de ver n’Ele o princípio e o fim dessa mesma
história. Compreendemos que n’Ele estamos a viver a plenitude dos tempos.
A verdade última da nossa história é aquele dia que já começou em que, pelo dom
do Espírito Santo, fomos elevados à condição de Filhos.
Foi Jesus Cristo, “nascido de mulher”, que nos abriu essa porta…
O objectivo final do Natal é tornar possível, pela Páscoa, o dom do Espírito.

«Encontraram Maria, José e o Menino.
E, depois de oito dias, deram-Lhe o nome de Jesus»
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…
Somos até capazes de ficar desiludidos…
Mas sempre que procuramos Deus, ou encontramos uma Comunidade de Amor ou
não O encontramos de todo: “os pastores encontraram Maria, José e o Menino”...
Maria e José deram-lhe o nome de Jesus. O nome que tinha sido indicado pelo
anjo. Porque sabiam que Ele era de Deus.
Mais: à medida que foi crescendo o seu convívio com Ele, foi também crescendo a
consciência de que aquele Menino não era apenas de Deus: era o próprio Deus!
E esse mistério deslumbrante foi a raiz da surpresa permanente que o contacto
com aquele Menino lhes trazia constantemente …
O teu encontro com Deus passa pela vida em Igreja?

