
IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA

08 de dezembro de 2019 - Ano A - Branco

“Alegra-te, cheia de graça!” Lc 1,28

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO: Celebramos hoje, com alegria, 
a festa da Imaculada Conceição de Maria. Nela 
contemplamos a discípula perfeita que correspon-
deu plenamente aos anseios do Senhor, movida 
por sua graça. A grandeza de seu testemunho de fé 
expressou-se na humildade com que o viveu, num 
contínuo esforço de discernir a vontade de Deus, 
estando pronta à cumpri-la. 

(Acender a segunda vela da coroa do Advento.)

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que preparastes uma digna habi-
tação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição 
da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado 
em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos 
chegar até vós purificados também de toda cul-
pa por sua materna intercessão. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Maria é modelo de discípula responden-
do, positivamente, ao chamado do Senhor. O que 
Eva atou com o pecado, desfez-se mediante o sim 
da Virgem de Nazaré. 

I LEITURA – Gen 3, 9-15.20.
08. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS -  Depois 
que Adão comeu do fruto da árvore, 9o Senhor 
Deus chamou Adão, dizendo: “Onde estás?” 10E 
ele respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e fiquei 
com medo porque estava nu; e me escondi”. 
11Disse-lhe o Senhor Deus: “E quem te disse 
que estavas nu? Então 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 fi-
zeste isso?” E a mulher respondeu: “A serpen-
te enganou-me e eu comi”. 14Então o Senhor 
Deus disse à serpente: “Porque fizeste isso, 
serás maldita entre todos os animais domésti-
cos e todos os animais selvagens! Rastejarás 
sobre o ventre e comerás pó todos os dias da 
tua vida! 15Porei inimizade entre ti e a mulher, 
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02. CANTO INICIAL                      (93º Encontro)
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 coração 
que era “sim” para Deus: reino de Deus renovan-
do este chão! 
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme 
que o medo desterra, mãos estendidas que os tro-
nos 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 PENITENCIAL
Presid.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas cul-
pas para celebrarmos dignamente os santos mistérios.

S.: Senhor, que vindes criar um mundo novo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!             
Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

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

06. GLÓRIA                                         (96º Enc.)
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, ben-
dizemos, 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 interces-
sor, 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!

05. CANTO PENITENCIAL           (93º Encontro)
S.: Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!            
Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)
S.: Cristo, que vindes salvar o que estava perdido.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós!            
Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)



09. SALMO RESPONSORIAL      Sl 97(98)     
(Melodia: “Cheia de graça 92º encontro”) 

Ref.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque Ele fez prodígios! 
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, por-
que 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 na-
ções, 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 aben-
çoou com toda a  bênção do seu Espírito em 
virtude de nossa união com Cristo, no céu. 4Em 
Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação do 
mundo, para que sejamos santos e irrepreen-
síveis sob o seu olhar, no amor. 5Ele nos pre-
destinou para sermos seus filhos adotivos por 
intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão 
de sua vontade, 6para o louvor de sua glória e 
da graça com que ele nos cumulou no seu Bem-
-amado. 11Nele também nós recebemos a nossa 
parte. Segundo o projeto daquele que conduz 
tudo conforme a decisão 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.

EVANGELHO – Lc 1, 26-38
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Senhor está contigo!”. 29Maria ficou perturbada 
com estas palavras e começou a pensar qual 
seria o significado da saudação. 30O anjo, então, 
disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque en-
contraste graça diante de Deus. 31Eis que conce-
berás 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 descendentes de Jacó, e o seu reino não terá 
fim”.  34Maria perguntou ao Anjo: “Como aconte-
cerá isso, se eu não conheço homem algum?” 
35O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre 
ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra. Por isso, o menino que vai nascer será 
chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, 
tua parenta, 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 Se-
nhor, faça-se em mim segundo a tua palavra!”. 
E o anjo retirou-se. PALAVRA DA SALVAÇÃO. 

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Irmãos e irmãs: bendigamos a Deus, que 
nos enviou a grande bênção prometida a nossos 
pais e, por intercessão da Virgem Imaculada, peça-
mos, com alegria:

R. Interceda por nós, Virgem cheia de graça.
1. Pela santa Igreja, presente em toda a terra, para 
que seja esposa de Cristo, santa e imaculada, reze-
mos, pela intercessão de Maria.   

2. Pelo Papa Francisco e pelos sacerdotes, para 
que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê 
a graça de serem sempre bons pastores, rezemos, 
pela intercessão de Maria.   

3. Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, para que 
reconheçam na Virgem Imaculada o sinal prometido 
por Deus aos nossos primeiros pais, rezemos, por 
intercessão de Maria.   

(Outras intenções da comunidade). 

ORAÇÃO DO DIZIMISTA   (Sugestão) 

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no teu altar, 
devolver o dízimo dos meus bens, que é fruto 
do meu trabalho. Ele te pertence! Entrego-te 
com espírito de gratidão, honestidade e parti-
lha. Nesta entrega tens também a minha vida! 
Senhor, que este gesto me ajude a tomar, cada 
vez mais, consciência da minha vida de cristão, 
para que eu viva em comunhão e participação, 
e me ajude a ser mais e mais santo. Amém.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º Encontro) 
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, 
aleluia! Aleluia, aleluia! (bis) 
1. Maria, alegra-te, ó cheia de graça: o Senhor 
é contigo!

entre a tua descendência e a 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.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS - Naquele tem-
po, 26 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 



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. FA-
ZEI 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, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só Corpo.

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, com o nosso bispo 
Carlos José e todos os ministros do vosso povo.

Todos: Lembrai-vos, Ó Pai da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressurreição e 
de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto 
a vós na luz da vossa face.

Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com 
a Virgem Maria, mãe de Deus, com São José, seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.

Todos: Amém!
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que 
vos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida 
sem pecado original; e, ao proclamarmos que a vossa 
graça a preservou de toda culpa, livrai-nos, por sua 
intercessão, de todo pecado. Por Cristo, nosso Senhor.

17. PREFÁCIO MARIA E A IGREJA       (MR p. 716)

Presid.:  Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso. A fim de preparar para o vosso Filho mãe 
que fosse digna dele, preservastes a virgem Maria 
da mancha do pecado original, enriquecendo-a com 
a plenitude da vossa graça. Nela, nos destes as 
primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e 
sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, 
na verdade, devia ser a virgem que nos daria o sal-
vador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos 
pecados. Escolhida, entre todas as mulheres, mo-
delo de santidade e advogada nossa, ela intervém 
constantemente em favor de vosso povo. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a 
vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz… 

Santo, Santo, Santo...
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II             (MR p. 478) 

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS            (96º enc.)
1. Mãe da Igreja vem conosco e traz o vinho com o 
pão que levamos ao altar. Desta vida, entre flores 
e espinhos, temos frutos que queremos partilhar.
Ref.: Bendito sejais Deus por Maria, o mais ex-
celso fruto da redenção. Em honra dela, Vos se-
jam agradáveis as oferendas do vinho e do pão.
2. Foste ao templo apresentar o teu Menino, O 
Cordeiro nossa luz e salvação. Sendo Virgem 
oferente em teu caminho, mesmo a espada te 
ferindo o coração
3. Ó Senhor, fazei de nós comunidade, oferentes 
com a nossa Mãe se fez. Um modelo de esperança 
e caridade, partilhando os dons, agora é a nossa vez.

RITO DA COMUNHÃO

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.



RITOS FINAIS

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Senhor nosso Deus, que a comunhão na vos-
sa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, 
do qual Maria foi preservada de modo admirável ao 
ser concebida sem pecado. Por Cristo, nosso senhor. 

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Is 35,1-10; Sl 84 (85); Lc 5,17-26          
3ª Rx - 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 Br -  Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1, 39-47
6ª Vm - Is 48,17-19; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Mt 11,16-19
Sb Br - Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79 (80); Mt 17,10-13
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21. CANTO DE COMUNHÃO II 
1. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espí-
rito exulta em Deus, meu Salvador. Meu Salvador.
Ref.: Santo é o nome do Senhor, pois Ele fez 
em mim maravilhas. Santo é meu Deus, Santo 
é meu Deus. Santo é meu Deus.
2. Porque olhou para a humildade de sua serva, 
doravante as gerações hão de chamar-me de 
bendita, de bem-aventurada.
3. Seu amor para sempre se estende, de gera-
ção em geração sobre todos que o temem. Ele 
é misericórdia.
4. Os soberbos de coração Deus dispersou, der-
rubou os poderosos e os humildes elevou. Forte 
é o Senhor.
5. Os famintos com muitos bens Deus saciou, de 
mãos vazias os abastados sem nada dispensou 
Santo é o Senhor.
6. Socorreu Israel, seu servidor, na promessa 
aos nossos pais foi fiel ao seu amor. Deus é fiel.

20. CANTO DE COMUNHÃO I   (92º Encontro) 
1. Com Maria de Nazaré, unidos num só sentimen-
to, felizes com nossa fé buscamos o puro alimento. 
Ref.: “Eis meu corpo tomai e comei, eis meu 
sangue 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 anun-
ciou. Ao mundo geraste a luz, teu sim foi respos-
ta 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 felicidade. 
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.

T: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. 
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vos-
sa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade! 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. 23. CANTO FINAL                                (92º Enc.)

1. Tempo de esperança e de viver, tempo de ser 
novo e renascer...
Ref.: Eis que uma criança já se anuncia, dentro 
de Maria o céu conosco está. Tempo de espe-
rança e de alegria, vamos esperar que o Senhor 
virá. O libertador já vem, o libertador já vem.
2. Como esperava o povo hebreu, o Senhor, do 
povo, não se esqueceu.
3. Hoje o povo espera de coração por um mundo 
novo, bem mais irmão.
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