
1 de Janeiro
Oitava do Natal do Senhor

SANTA MARIA MÃE DE DEUS

Solenidade

Vésperas I

Hino: como nas Vésperas II.

Salmodia

Ant.  1  Oh admirável mistério!  O Criador do género hu-
mano, tomando corpo e alma, dignou-Se nascer duma Virgem;  
e, feito homem, tornou-nos participantes da sua divindade!

Salmo 112 (113)
 1  Louvai, servos do Senhor, *
  louvai o nome do Senhor.
 2  Bendito seja o nome do Senhor,*
  agora e para sempre.
 3 Desde o nascer ao pôr do sol, *
  seja louvado o nome do Senhor.
 4 O Senhor domina sobre todos os povos; *
  a sua glória está acima dos céus.
5 Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, *
  que tem o seu trono nas alturas
 6 e Se inclina lá do alto, *
  a olhar o céu e a terra?
 7 Levanta do pó o indigente *
  e tira o pobre da miséria,
 8 para o fazer sentar com os grandes, *
  com os grandes do seu povo;
 9 e no lar transforma a estéril *
  em ditosa mãe de família.



  

Ant. Oh admirável mistério! O Criador do género huma-
no, tomando corpo e alma, dignou-Se nascer duma Virgem; e, 
feito homem, tornou-nos participantes da sua divindade! 

Ant.  2  Quando nascestes misteriosamente da Virgem, 
então se cumpriram as Escrituras: Descestes como a chuva 
sobre a relva, para salvar a humanidade. Nós Vos louvamos, 
Senhor nosso Deus. 

Salmo 147

12	Glorifica,	Jerusalém,	o	Senhor,	*
  louva, Sião, o teu Deus.
13 Ele reforçou as tuas portas *
	 	 e	abençoou	os	teus	filhos.
14 Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
	 	 e	saciou-te	com	a	flor	da	farinha.
15 Envia à terra a sua palavra, *
  corre veloz a sua mensagem.
16 Faz cair a neve como lã, *
  espalha a geada como cinza.
17 Faz cair o granizo como migalhas de pão *
  e com o seu frio gelam as águas.
18 Envia a sua palavra e derrete-as, *
  faz soprar o vento e correm as águas.

19 Revelou a sua palavra a Jacob, *
  suas leis e preceitos a Israel.
20 Não fez assim com nenhum outro povo, *
  a nenhum outro manifestou os seus juízos.

Ant. Quando nascestes misteriosamente da Virgem, en-
tão se cumpriram as Escrituras: Descestes como a chuva sobre 
a relva, para salvar a humanidade. Nós Vos louvamos, Senhor 
nosso Deus. 
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Ant.  3  Na sarça que Moisés via arder sem se queimar, 
reconhecemos o sinal da vossa admirável virgindade. Rogai 
por nós, Santa Mãe de Deus. 
 Cântico Ef 1, 3-10

 3 Bendito seja Deus, *
  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 que do alto do Céu nos abençoou, *
  com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
 4 Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
  para sermos santos e irrepreensíveis, †
  em caridade, na sua presença.
 5 Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
	 	 para	sermos	seus	filhos	adoptivos,	por	Jesus	Cristo,
 6 para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
  com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
 7 n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
  a remissão dos nossos pecados;
 segundo a riqueza da sua graça, *
 8  que Ele nos concedeu em abundância,
 com plena sabedoria e inteligência, *
 9  deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade:
 segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
10  para se realizar na plenitude dos tempos:
 instaurar todas as coisas em Cristo, *
  tudo o que há nos céus e na terra.

Ant. Na sarça que Moisés via arder sem se queimar, re-
conhecemos o sinal da vossa admirável virgindade. Rogai por 
nós, Santa Mãe de Deus.

leitura breve Gal 4, 4-5
Ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que es-
tavam	sob	o	jugo	da	Lei	e	nos	tornar	seus	filhos	adoptivos.



  

reSponSório breve

V. O Verbo se fez carne. Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo se fez carne. Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne. Aleluia. Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant.	 Pela	infinita	caridade	com	que	nos	amou,	Deus	en-

viou o seu Filho em carne semelhante à do pecador: nascido de 
uma mulher e sujeito à Lei. Aleluia

preCeS

Bendigamos a Cristo Jesus, nossa paz, que veio reunir todos os 
homens num só povo, e peçamos humildemente:

Senhor, dai a paz ao mundo.

Vós que, nascendo em Belém, manifestastes aos homens a 
bondade e o amor de Deus,

— fazei da nossa vida uma contínua acção de graças por todos 
os vossos benefícios.

Vós	que	fizestes	Maria,	vossa	Mãe,	cheia	de	graça,
— concedei a todos a abundância dos vossos dons.

Vós que viestes anunciar ao mundo a boa nova de Deus,
— multiplicai os mensageiros e os ouvintes da vossa palavra.

Vós	que,	 ao	 nascer	 da	Virgem	Maria,	Vos	fizestes	 nosso	 ir-
mão,

— ensinai os homens a amarem-se fraternalmente.

Vós que aparecestes ao mundo como sol nascente,
— mostrai a luz do vosso rosto aos nossos irmãos defuntos.

Pai nosso
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Oração

Senhor nosso Deus, que, pela virgindade fecunda de Maria 
Santíssima destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos 
sentir a intercessão daquela que nos trouxe o Autor da vida, 
Jesus Cristo vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

Invitatório

Ant. Celebremos a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus: 
adoremos o seu Filho Jesus Cristo, o Senhor.

Salmo invitatório.

Laudes

Hino

Nasceu o Verbo eterno sem começo,
O Criador do homem fez-Se homem;
À terra de que é Deus e Senhor
O Altíssimo desceu feito Menino.
Em nossa carne veio o Poderoso
Na fraqueza mostrar a sua força.

Misterioso sinal do amor divino:
O Criador do mundo é criatura;
Como escravo nasceu o grande Rei,
Em	figura	mortal	o	Autor	da	vida.
Servindo o homem, vem o nosso Deus
Trazer aos homens vida em plenitude.

Ó Virgem gloriosa, Mãe de Deus,
Ó	filha	predilecta	do	Altíssimo,
Habitou em teu seio virginal
Aquele que o mundo todo não contém,
Ó Virgem, que à luz deste a luz do mundo,
Senhora, Mãe de Cristo e nossa Mãe.



  

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1  Floresceu a raiz de Jessé, surgiu a estrela de 
Jacob.  A Virgem deu à luz o Salvador: Nós Vos louvamos, 
Senhor nosso Deus.

Ant.  2  Maria deu à luz o nosso Salvador, que João reco-
nheceu e exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo».  Aleluia.

Ant.  3  Maria deu à luz o Rei cujo nome é eterno.  Ela 
teve a alegria de ser mãe sem deixar de ser virgem.  Nem antes 
nem depois d’Ela se viu semelhante prodígio. Aleluia.

leitura breve                                                             Miq 5, 3.4.5a
O Rei de Israel manifestar-Se-á ao seu povo na altura em 

que der à luz Aquela que há-de ser mãe.  Então voltará para os 
filhos	de	Israel	o	resto	dos	seus	irmãos.		Ele	Se	levantará	para	
apascentar o seu rebanho pelo poder do Senhor e pelo nome 
glorioso do Senhor seu Deus.  Ele será a paz.

reSponSório breve

V. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.
V. Aos olhos das nações revelou a sua justiça.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Benedictus)
Ant. Hoje se manifesta um admirável mistério: unem-se 

em Cristo as duas naturezas; Deus faz-Se verdadeiro homem e 
permanece verdadeiro Deus.
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preCeS

Glorifiquemos	a	Cristo,	que	nasceu	da	Virgem	Maria	por	obra	
e graça do Espírito Santo, e supliquemos dizendo:

Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós.
Cristo, que nascestes da Virgem Maria, Deus admirável e Prín-

cipe da paz,
— dai a paz ao mundo inteiro.
Cristo, nosso Rei e nosso Deus, que pelo vosso nascimento 

dignificastes	a	natureza	humana,
— dai-nos a graça de Vos honrar todos os dias nossa vida na fé 

e nas obras.
Cristo, que Vos tornastes semelhante a nós,
— dai-nos a graça de nos assemelharmos a Vós.
Vós	que	Vos	fizestes	cidadão	do	nosso	mundo,
— tornai-nos cidadãos do vosso reino celeste.

Pai nosso

Oração

Senhor nosso Deus, que, pela virgindade fecunda de Maria 
Santíssima, destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos 
sentir a intercessão daquela que nos trouxe o Autor da vida, 
Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

Hora Intermédia
Toma-se a Salmodia Complementar a não ser que seja um Do-

mingo.
Em vez do salmo 121 pode dizer-se o salmo 128 e em vez do 

salmo 126, o salmo 130.

Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com 

o que se dizia acerca do Menino.



  

leitura breve                                                               Sof 3, 14.l5b
Clama	jubilosamente,	filha	de	Sião;	solta	brados	de	alegria,	

Israel.		Exulta,	rejubila	de	todo	o	coração,	filha	de	Jerusalém.		
O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti.

V.	 O	Senhor	lembrou-Se	da	sua	misericórdia	e	fidelidade,	
Aleluia,

R. Em favor da casa de Israel.  Aleluia.

Sexta

Ant. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as 
em seu coração.

leitura breve Zac 9, 9a
Exulta	de	alegria,	filha	de	Sião;	solta	brados	de	júbilo,	filha	

de Jerusalém.  Eis o teu Rei, justo e Salvador, que vem ao teu 
encontro.

V.	 Todos	os	confins	da	terra,	Aleluia,
R. Viram a salvação do nosso Deus.  Aleluia.

Noa

Ant. Os meus olhos viram a salvação, que oferecestes a 
todos os povos.

leitura breve Bar 5, 3-4
Deus vai mostrar em ti, Jerusalém, o seu esplendor a toda a 

criatura que há debaixo do céu.  Deus te dará para sempre este 
nome: «Paz da justiça e glória da piedade».

V.	 Encontraram-se	a	misericórdia	e	a	fidelidade,
 Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.
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Vésperas II

Hino

Do Pai Eterno nascido
Antes de haver criatura,
Foi dos seres o princípio,
A universal fonte pura
De toda a vida passada,
Da presente e da futura.

Fez-Se homem verdadeiro
Na lei da morte igualado,
Irmão de todos os homens
Menos na lei do pecado,
Do profundo mal salvando
Quem andava condenado.

Oh ditoso aquele dia
Em que nasceu de Maria
O Redentor do universo!
Oh maravilhoso dia
Em que foi mãe uma virgem
E Deus menino nascia!

Já os antigos Profetas
Sua vinda anunciavam,
Os povos da noite escura
Seu nascimento esperavam,
As	promessas	finalmente
A cumprir-se começavam.

De Deus Pai cantando a glória,
Nossas vozes levantemos;
Em louvor de Jesus Cristo,
Com alegria cantemos;
Louvor ao Espírito Santo;
A Mãe de Deus exaltemos.



  

Salmodia

Ant.  1  Oh admirável mistério!  O Criador do género hu-
mano, tomando corpo e alma, dignou-Se nascer duma Virgem;  
e, feito homem, tornou-nos participantes da sua divindade.

Salmo 121 (122)
 1 Alegrei-me quando me disseram: *
  «Vamos para a casa do Senhor».
 2 Detiveram-se os nossos passos *
  às tuas portas, Jerusalém.
 3	 Jerusalém,	cidade	bem	edificada,	*
  que forma tão belo conjunto!
 4 Para lá sobem as tribos, *
  as tribos do Senhor,
 segundo o costume de Israel, *
  para celebrar o nome do Senhor;
 5 ali estão os tribunais da justiça, *
  os tribunais da casa de David.
 6 Pedi a paz para Jerusalém: *
  vivam seguros quantos te amam.
 7 Haja paz dentro dos teus muros, *
  tranquilidade em teus palácios.
 8 Por amor de meus irmãos e amigos, *
  pedirei a paz para ti.
 9 Por amor da casa do Senhor nosso Deus, *
  pedirei para ti todos os bens.

Ant. Oh admirável mistério! O Criador do género huma-
no, tomando corpo e alma, dignou-Se nascer duma Virgem; e, 
feito homem, tornou-nos participantes da sua divindade. 

Ant.  2  Quando nascestes misteriosamente da Virgem, 
então se cumpriram as Escrituras: Descestes como a chuva 
sobre a relva, para salvar a humanidade. Nós Vos louvamos, 
Senhor nosso Deus. 
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Salmo 126 (127)
A providência divina

Vós sois a casa que Deus edifica (1	Cor	3,	9).
 1	 Se	o	Senhor	não	edificar	a	casa,	*
  em vão trabalham os que a constroem.
 Se o Senhor não guardar a cidade, *
  em vão vigiam as sentinelas.
 2	 É	inútil	levantar-vos	antes	da	aurora	*
  e trabalhar pela noite dentro,
 para comer o pão dum trabalho duro, *
  porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono.
 3	 Os	filhos	são	uma	bênção	do	Senhor,	*
  o fruto das entranhas uma recompensa;
 4	 como	flechas	nas	mãos	de	um	guerreiro,	*
	 	 assim	os	filhos	nascidos	na	juventude.
 5 Feliz o homem que assim encheu a aljava: *
  não será confundido, †
    quando enfrentar os inimigos às portas da cidade.

Ant. Quando nascestes misteriosamente da Virgem, en-
tão se cumpriram as Escrituras: Descestes como a chuva sobre 
a relva, para salvar a humanidade. Nós Vos louvamos, Senhor 
nosso Deus. 

Ant.  3  Na sarça que Moisés via arder sem se queimar, 
reconhecemos o sinal da vossa admirável virgindade. Rogai 
por nós, Santa Mãe de Deus. 
 Cântico Ef 1, 3-10
 3 Bendito seja Deus, *
  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 que do alto do Céu nos abençoou, *
  com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
 4 Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
  para sermos santos e irrepreensíveis, †
  em caridade, na sua presença.
 5 Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
	 	 para	sermos	seus	filhos	adoptivos,	por	Jesus	Cristo,



  

 6 para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
  com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
 7 n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
  a remissão dos nossos pecados;
 segundo a riqueza da sua graça, *
 8  que Ele nos concedeu em abundância,
 com plena sabedoria e inteligência, *
 9  deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade:
 segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
10  para se realizar na plenitude dos tempos:
 instaurar todas as coisas em Cristo, *
  tudo o que há nos céus e na terra.

Ant. Na sarça que Moisés via arder sem se queimar, re-
conhecemos o sinal da vossa admirável virgindade. Rogai por 
nós, Santa Mãe de Deus.

leitura breve Gal 4, 4-5
Ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que es-
tavam	sob	o	jugo	da	Lei	e	nos	tornar	seus	filhos	adoptivos.

reSponSório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant. Bendito o ventre que Vos trouxe e os peitos que Vos 

amamentaram, ó Senhor e Salvador do mundo.  Aleluia.
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preCeS

Bendigamos a Cristo, Deus connosco, a quem a Virgem Maria 
concebeu e deu à luz.  E peçamos humildemente:

Filho da Virgem Maria, ouvi a nossa oração.
Vós que concedestes a Maria as alegrias da maternidade,
—	 fazei	que	 todos	os	pais	 se	alegrem	pelo	dom	dos	seus	fi-

lhos.
Príncipe da paz, cujo reino é paz e justiça,
— dai-nos a graça de buscarmos os caminhos da paz.
Vós que viestes fazer da humanidade o povo santo de Deus,
— congregai todos os povos na unidade.
Vós	que	pelo	vosso	nascimento	santificastes	a	vida	familiar,
— aperfeiçoai a paz e união das famílias.
Vós que quisestes nascer no tempo,
— fazei que os nossos irmãos defuntos nasçam para a eterni-

dade.

Pai nosso

Oração

Senhor nosso Deus, que, pela virgindade fecunda de Maria 
Santíssima, destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos 
sentir a intercessão daquela que nos trouxe o Autor da vida, 
Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

OUTROS HINOS

I

Seja louvada na terra
Maternidade tão alta,
Com que Maria se exalta
E Mãe de Deus se acredita.

Fostes desde a eternidade
Para Mãe de Cristo eleita,
Por serdes a mais perfeita
Em virtude e santidade.



  SANTA MARIA MÃE DE DEUS

Agora dos pecadores
Também sois, por graça, Mãe,
E por isso nos convém
Cantar os vossos louvores.

A bênção do Pai, do Filho
E do Espírito também
Fique sempre em nossas almas
Para todo o sempre.  Amen.

II

Quem Vos escolheu,
Rainha dos Céus,
Foi o mesmo Deus
Que de Vós nasceu:
De Vós procedeu
Vossa eterna vida,
Virgem escolhida.

Muito alcançastes,
Muito merecestes,
Porque muito amastes,
Muito padecestes:
Virgem que nos destes
O Autor da vida,
Virgem escolhida.

Os vossos louvores
Não podem ser ditos,
Que	são	infinitos,
Cada vez maiores:
Destes	fruto	e	flores,
Destes-nos a vida,
Virgem escolhida.

O sol, as estrelas,
Os lírios, as rosas,
Sendo tão formosas,
Vós o sois mais que elas:
Das coisas mais belas
Fostes escolhida,
Para nos dar vida.
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III

Como durante a noite a lua resplandece,
Em vós, Senhora, a Luz do Pai nos aparece:
Bendita sois, Maria!

Das	filhas	de	Israel	vós	sois	a	mais	formosa,
Sois do Espírito Santo a virginal esposa:
Bendita sois, Maria!

Como Deus prometera, a Salvação nos veio
E o Príncipe da Paz nasceu do vosso seio:
Bendita sois, Maria!

Gerada sem pecado, inteiramente pura,
Maravilhosa imagem da Igreja futura:
Bendita sois, Maria!

Os povos vos esperam, Mãe da humanidade;
Chamai-os para Cristo, a eterna claridade:
Bendita sois, Maria!

Nas regiões onde a Epifania se celebra no Domingo que ocorre 
entre 2 e 8 de Janeiro, omite-se a celebração do Domingo II depois de 
Natal.  Celebrada a Epifania, diz-se o Ofício como vem indicado com 
as partes próprias. Quando, porém, o Domingo ocorre nos dias 7 ou 8, 
celebra-se na Segunda-Feira seguinte a festa do Baptismo do Senhor.


