
Solenidade da Imaculada Conceição
08 de dezembro de 2015

Ano B – Branco

“És a Imaculada. És resplendor. 
És Transparência e Plenitude de Graça.” 

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos hoje, com alegria, a festa 
da Imaculada Conceição de Maria, a Toda Santa. A 
festa da Imaculada Conceição leva-nos a pensar em 
Maria como a perfeita discípula que correspondeu 
plenamente aos anseios de Deus, movida pela gra-
ça. A fidelidade de Maria decorreu de um especial 
dom divino, o dom de nascer mais integrada do que 
nós, com mais capacidade de ser livre e acolher a 
proposta divina. Contudo, a condição de agraciada 
por Deus não a eximiu do esforço de ser peregrina 
na fé, necessitada de crescer e de aprender, como 
acontece com todo ser humano. Sua originalidade 
consistiu em ter trilhado um caminho sempre posi-
tivo, sem fazer concessões às paixões desordena-
das, ou ao próprio querer. A grandeza de seu teste-
munho de fé expressou-se na humildade com que o 
viveu, num contínuo esforço de discernir a vontade 
de Deus e em ser solícita em cumpri-la. 

(Acender mais uma das quatro velas da coroa do Advento.)
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Senhor nosso Deus, que, pela Imaculada Con-
ceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho 
uma digna morada e, em atenção aos méritos futuros 
da morte de Cristo, a preservastes de toda a mancha, 
concedei-nos, por sua intercessão, a graça de chegarmos 
purificados junto de Vós. Por N.S.J.C...

Coment.: Aquilo que Deus realizou em Maria, em 
previsão dos méritos de Cristo, pode realizar-se, de 
algum modo, em todos, pela graça de Deus. Todos os 
seres humanos foram escolhidos por Deus antes da 
fundação do mundo para serem santos e imaculados 
diante dele, no amor, a serem abençoados com toda 
sorte de bênçãos espirituais. O que a Igreja celebra 
em Maria está presente em nós como ideal a ser alca-
nçado pela graça de Deus, em Cristo Jesus. 
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02. CANTO INICIAL
Ref.: Imaculada Maria de Deus, coração pobre 
acolhendo Jesus; Imaculada Maria do povo, 
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. 
1. Um coração que era “sim” para a vida, um 
coração que era “sim” para o irmão, um cora-
ção que era “sim” para Deus: reino de Deus 
renovando este chão! 
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem 
firme que o medo desterra, mãos estendidas 
que os tronos renegam; reino de Deus que 
renova esta terra! 
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os 
nossos passos se tornem memória do amor 
fiel que Maria gerou: reino de Deus atuando 
na história!

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIA

05. CANTO PENITENCIAL (Apostila 93º Encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
            Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
            Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
            Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Presid.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas 
para celebrarmos dignamente os santos mistérios.

(Momento de silêncio para a reflexão pessoal.)

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna!
Todos: Amém.

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. / A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos,/ Damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. / 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai;/ Vós, de Deus cordeiro santo, nossas 
culpas perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor,/ Acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor. 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor,/ Com o Espírito Divino de Deus Pai,

no esplendor.
Amém! Amém!
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09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 98(97)
      (Melodia: “Cheia de graça 92º encontro”)
Ref.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, por-

que Ele fez prodígios!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 

Ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória.

2. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, 
sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel 
pela casa de Israel.

3. Os confins do universo contemplaram a salva-
ção do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó 
terra inteira, alegrai-vos e exultai!

II LEITURA - Ef 1,3-6.11-12
10. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO 
PAULO AOS EFÉSIOS
3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Ele nos abençoou com toda a  bênção 
do seu Espírito em virtude de nossa união com 
Cristo, no céu. 4Em Cristo, ele nos escolheu, an-
tes da fundação do mundo, para que sejamos 
santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no 
amor. 5Ele nos predestinou para sermos seus 
filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, 
conforme a decisão de sua vontade, 6para o lou-
vor de sua glória e da graça com que ele nos 
cumulou no seu Bem-amado. 11Nele também 
nós recebemos a nossa parte. Segundo o pro-
jeto daquele que conduz tudo conforme a deci-
são de sua vontade, nós fomos predestinados 
12a sermos, para o louvor de sua glória, os que 
de antemão colocam a sua esperança em Cristo. 
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO – Lc 1,26-38

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS
Naquele tempo, 26no sexto mês, o anjo Gabriel 
foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, 27a uma virgem prometida em 
casamento a um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da Virgem era 
Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está con-
tigo!”. 29Maria ficou perturbada com estas pala-
vras e começou a pensar qual seria o sentido 
da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: “Não 
tenhas medo, Maria, porque encontraste graça 
diante de Deus. 31Eis que conceberás e dará à luz 
um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele 
será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e 
o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. 
33Ele reinará para sempre sobre os descenden-
tes de Jacó, e o seu reino não terá fim”.  34Maria 
perguntou ao Anjo: “Como acontecerá isso, se 
eu não conheço homem algum?” 35O anjo res-
pondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti, e a força 
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por 
isso, o menino que vai nascer será chamado 
Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua pa-
renta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 
sexto mês daquela que era considerada estéril, 
37porque para Deus nada é impossível”. 38Maria, 
então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-
-se em mim segundo a tua palavra!”. E o anjo 
retirou-se. Palavra da Salvação. 

13. HOMILIA 

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
        (Apostila 85º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, ale-

luia! Aleluia, aleluia! (bis)
1. Maria, alegra-te, ó cheia de graça: o Senhor é 

contigo!

16. CANTO DAS OFERENDAS
         (Apostila 90º Encontro)
1.O pão e o vinho são os frutos desta terra / E do 

trabalho que a mão humana empreendeu / Eles 
contêm toda força e energia / São os dons da 
natureza criada por Deus

Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / Pelo vinho 
e pelo pão neste Santo Altar / Por nossa vida 
a serviço dos irmãos / Ela é dom, é doação de 
quem vive para amar.

2.O pão e o vinho se traduzem em nossa vida / (A 
alegria, o sofrimento ou os frutos seus) / Neles 
estão todo o clamor e a esperança / De um mun-
do novo no projeto do bondoso Deus.

I LEITURA – Gen 3,9-15.20
08. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
9O Senhor Deus chamou Adão, dizendo-lhe: 
“Onde estás?” 10E ele respondeu: “Ouvi a tua 
voz no jardim, e fiquei com medo porque es-
tava nu; e me escondi”. 11Disse-lhe o Senhor 
Deus: “E quem te disse que estavas nu? En-
tão comeste da árvore, de cujo fruto te proibi 
comer?” 12Adão disse: “A mulher que tu me 
deste por companheira, foi ela que me deu do 
fruto da árvore, e eu comi”. 13Disse o Senhor 
Deus à mulher: “Por que fizeste isso?” E a mu-
lher respondeu: “A serpente enganou-me e eu 
comi”. 14Então o Senhor Deus disse à serpente: 
“Porque fizeste isso, serás maldita entre todos 
os animais domésticos e todos os animais sel-
vagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás 
pó todos os dias da tua vida! 15Porei inimizade 
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e 
a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e 
tu lhe ferirás o calcanhar”. 20E Adão chamou à 
sua mulher “Eva, porque ela é a mãe de todos 
os viventes. Palavra do Senhor.
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.:  Aceitai, Senhor, o sacrifício de salvação 
que Vos oferecemos na solenidade da Imacula-
da Conceição da Virgem Santa Maria e, assim 
como acreditamos que, por vossa graça, ela foi 
isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua 
intercessão, livres de toda a culpa. Por Nosso 
Senhor.

18. PREFÁCIO
Coment.: É nosso dever, é nossa salvação. Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente, é 
verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte, e lou-
var-Vos, bendizer-Vos e glorificar-Vos na Imaculada 
Conceição da Virgem Santa Maria. Vós a preser-
vastes de toda a mancha do pecado original, para 
que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, 
fosse a digna Mãe do vosso Filho. Nela destes iní-
cio à santa Igreja, esposa de Cristo, sem mancha 
e sem ruga, resplandecente de beleza e santidade. 
Dela, Virgem puríssima, devia nascer o vosso Fi-
lho, Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. 
Vós a destinastes, acima de todas as criaturas, a 
fim de ser, para o vosso povo, advogada da graça 
e modelo de santidade.Por isso, com os Anjos e os 
Santos, proclamamos com alegria a vossa glória, 
cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo.

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a 
todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, 
para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-
-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e 
o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!

Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfei-
ta para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires N (o 
santo do dia ou o padroeiro) e todos os Santos 
que não cessam de interceder por nós na vossa 
presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a 
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na 
fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco 
e nosso bispo Celso Antônio, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquis-
tastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!
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22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: O sacramento que recebemos, Senhor, cure 
em nós as feridas daquele pecado, do qual, por singular 
privilégio, preservastes a Virgem Santa Maria, na sua 
Imaculada Conceição. Por Nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm - Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26          
3ª Br - Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14

4ª Rx - Is 40,25-31; Sl 102(103); Mt 11,28-30  
5ª Rx -  Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47

6ª Rx -  Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19

Sb Rx -  Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13
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  23. CANTO FINAL
1. Nossa Senhora de Lourdes, Mãe nossa e 

Mãe do Senhor, a ti elevamos a prece de fé, 
esperança e amor.

Ref.: Ó Virgem Mãe de Lourdes, rogai, rogai 
por nós! Ó Mãe Imaculada, rogai, rogai por 
nós.

2. Quiseste num lindo dia vir até nós e falar 
que os homens todos deviam o Santo Ro-
sário rezar.

3. Mãe, vê teu povo que sofre sem pão, sem 
terra e sem lar, inspira-nos grande coragem 
para com teu povo lutar.

4. Ó Mãe, vem nos ajudar, viver o nosso ideal, 
assim toda a comunidade prossegue o seu 
caminhar.

BÊNÇÃO PARA O TEMPO DO ADVENTO
Presid.: Que o Deus onipotente e misericordioso 
vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja 
vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre 
vós as suas bênçãos.
Todos: Amém.

21. CANTO DE COMUNHÃO I (Apostila 92º Encontro)
1. Com Maria de Nazaré,/ Unidos num só senti-

mento / Felizes com nossa fé/ Buscamos o puro 
alimento

Ref.: “ Eis meu corpo tomai e comei/ Eis meu san-
gue tomai e bebei.” / Pelo sim Maria foi mãe/ Pelo 
sim Jesus se fez pão / Pelo sim aqui estamos/ 
Celebrando fiel comunhão

2. Que serias a mãe de Jesus/ O anjo a ti anunciou
Ao mundo geraste a luz/Teu sim foi resposta de 
amor

3. O teu Filho nos veio mostrar/ O caminho, a ver-
dade e a vida / Fazer o que Ele mandar/ Conselho 
de ti , Mãe querida

4. Ó Jesus vimos te receber/ Com fé e com felici-
dade / Faremos teu Reino crescer/ Na prática da 
caridade

5. És Maria cheia de graça/ Convosco o Senhor 
sempre está / Os povos teu ventre abraçam/ Pra 
sempre bendita serás

21. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é seu 

nome! (bis) 
1. A minh’alma engrandece o Senhor e exulta meu 

Espírito em Deus, meu Salvador; porque olhou 
para a humildade de sua serva, doravante as 
gerações hão de chamar-me de bendita. 

2. O poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é 
o seu nome. Seu amor para sempre se estende 
sobre aqueles que o temem. 

3. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os so-
berbos; derruba os poderosos de seus tronos, e 
eleva os humildes.

Presid.: Que durante esta vida ele vos torne firmes 
na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.
Todos: Amém.

Presid.: Alegrando-vos agora pela vinda do Salva-
dor feito homem, sejais recompensados com a vida 
eterna, quando vier de novo em sua glória.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa misericórdia, se-
jamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade! 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)
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