
 

 

 

 

 

 

 

Ano novo, vida nova!  

Confiamos o 1.º dia do ano civil e o ano 

novo de 2020 à proteção da Virgem Ma-

ria, que aclamamos hoje como Mãe de 

Deus.  

Este é também o Dia Mundial da Paz. 

Nesta Oitava do Natal, o Evangelho re-

corda-nos a circuncisão e a imposição 

do nome: “Deram-Lhe o nome de Jesus, indi-

cado pelo Anjo antes de ter sido concebido no 

seio materno”.  

O nome exprime a singularidade de cada 

um, o caráter original e irrepetível da 

cada pessoa.  

Todos somos filhos de Deus. 

Palavra de Deus 

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se 

apressadamente para Belém e encontra-

ram Maria, José e o Menino deitado na 

manjedoura. Quando O viram, começa-

ram a contar o que lhes tinham anunci-

ado sobre aquele Menino. E todos os que 

ouviam admiravam-se do que os pasto-

res diziam. Maria conservava todas estas 

palavras, meditando-as 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. 
 

(Evangelho) 

 
 

Referências batismais 

Recordar a pergunta sobre o nome da 

criança, que é feita no dia do Batismo, 

nos ritos de acolhimento. Cada vida nova 

é uma promessa e uma bênção para to-

dos. Temos uma nova dignidade: a de fi-

lhos de Deus. Temos um nome novo: o de 

cristãos. 
 
Oração da Coroa de Natal 
para a memória do Batismo 

Todos somos fruto do pensamento amo-

roso de Deus. Deus conhece, ama e 

chama a todos e a cada um pelo próprio 

nome. Acendemos estas velas, recor-

dando que no coração de Deus estão ins-

critos os nossos nomes. 
 

Senhor, Deus feito Menino: 

oito dias depois do nascimento 

foi-Te dado o nome de Jesus, 

para que Te reconhecêssemos  



 

como o Salvador enviado pelo Pai, 

para nos libertar dos nossos pecados. 

 

Acendemos as velas 

neste dia confiado à Tua Mãe,  

em que fazemos votos  

de “ano novo, vida nova” e com ela 

acendemos todas as luzes do Presépio,  

para esta prece que fazemos hoje  

por todo o ano. 

 

Que o novo nome de cristãos,  

dado no dia do nosso Batismo, 

seja sempre honrado com uma vida nova, 

com gestos libertadores,  

de irmãos, de mãos dadas, 

porque os construtores da Paz 

são todos chamados filhos de Deus. 

Ámen. 
 
 
 
 

Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

• Durante esta semana rezar: 

 

Meu Deus, tu me conheces,  

conheces-me pelo meu nome,  

melhor ainda que os meus pais,  

e melhor que os meus amigos.  

Mesmo aquilo que eu penso  

e que não digo a ninguém, tu o sabes.  

Tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, 

tudo é importante para ti,  

porque me amas com um amor imenso. 

 

Nossa Senhora Rainha da Paz, 

rogai por nós! 

 
 

 

 


