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Solenidade

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

ABERTURA DO ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MARIA: COMPROMISSO COM O REINO DE DEUS

Sugestão: ornamentar o lugar onde ficará a ima-
gem de Maria, que pode entrar com o canto ini-
cial.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem vindos! Celebra-
mos hoje a Solenidade da Imaculada Con-
ceição de Nossa Senhora. Com esta festa a
Igreja proclama que Maria é toda santa. Foi

isenta do pecado. Pelo Espírito Santo, é a
Virgem que concebeu e deu à luz a Jesus
nosso Salvador.
C. Rezemos em comunhão com a Paró-
quia de Conceição da Barra, com as Con-
gregações Religiosas das Irmãs e
Irmãzinhas da Imaculada Conceição que
celebram hoje a festa de sua padroeira.
Rezemos pelo bom êxito do Ano Santo da
Misericórdia que se inicia hoje e em ação
de graças pelos 50 anos de encerramento
do Concílio Vaticano II.

02. CANTO
Uma luz surgiu... nº 160 (1ª e 2ª estrofes)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
nosso Salvador, o amor do Pai e a força
do Espírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconhecendo-nos pecadores, peça-



mos o perdão de Deus (silêncio).
(A equipe prepara alguns pedidos de perdão)
D. Deus, todo-poderoso, rico em miseri-
córdia, perdoe os nossos pecados, e nos
conduza à glória da vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos a Deus cantando.
Glória a Deus nos altos céus... nº 229

06. ORAÇÃO
(Neste momento o dirigente convida as pessoas
a colocarem suas intenções pessoais para esta
celebração).
D. Deus, que preparastes uma digna ha-
bitação para o vosso Filho, pela
Imaculada Conceição da Virgem Maria,
preservando-a de todo pecado.
Concedei-nos chegar até Vós purifica-
dos de toda culpa por sua materna in-
tercessão. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
(Uma mulher, vestida de N. Senhora, entre com
o Lecionário. Ela canta o Salmo ou lê a 2ª leitu-
ra. Durante a entrada, cantar: Escutamos com
grande carinho... n° 270 ou outro).

PRIMEIRA LEITURA: Gn 3, 9-15.20

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 97 (98)
Refrão: Cantai ao Senhor Deus um
canto novo, porque ele fez prodígios!

SEGUNDA LEITURA: Ef 1, 3-6.11-12

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Lc 1, 26-38

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Alguém do povo exclama... nº
303

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Como vemos a pessoa de Maria e sua mis-
são na história da salvação? O que a Igre-
ja, afinal, acredita e prega sobre Maria? É
importante meditar sobre o que Maria re-
presenta na fé cristã.
A primeira leitura mostra o drama do ho-
mem e da mulher diante do Criador. Adão
e Eva representam a humanidade chamada
a viver com Deus na mais completa felici-
dade, mas que esbarra nas suas próprias
limitações e tropeça na sua própria liberda-
de, escolhendo outro projeto. Mas a hu-
manidade poderá vencer essas limitações e
realizar fielmente o projeto de Deus.
No Evangelho de Lucas, Maria é a repre-
sentante mais fiel da humanidade que se
compromete como parceira de Deus na
obra da salvação. Ela reflete a humanidade
redimida, a imagem perfeita daqueles que
"encontraram graça diante de Deus".
Chamada a colaborar no plano da salva-
ção, Maria não se furtou à missão que o
Senhor lhe confiou. Declarou- se a humilde
servidora do projeto de Deus. Encarnou os
anseios do povo pobre e espoliado, dos es-
quecidos e humilhados, que confiavam que
um dia Deus olharia para eles, cheio de ter-
nura e misericórdia, para os libertar. Por  sua
opção pelo projeto de Deus, enfrentou
muitos conflitos na sua vida; suportou mui-
tos sofrimentos, sustentada unicamente pela
certeza de que Deus sabe o que faz e não
deixará de cumprir o que prometeu.
Essa mulher comprometida com Deus e com
o povo, está muito distante de algumas ima-
gens milagreiras tão divulgadas por muitos.



Celebrando a solenidade da Imaculada
Conceição de Maria, neste Tempo do Ad-
vento, voltamos nossa atenção para o pa-
pel que ela tem na obra da salvação. Esta
festa nos aponta, sobretudo, para uma mu-
lher que assumiu o projeto de Deus em sua
vida. Tendo sido preparada pelo próprio
Senhor, ela não o decepcionou: cumpriu a
sua missão fielmente, oferecendo ao mun-
do o Filho de Deus, nosso Salvador. Será
que estamos cumprindo nossa missão, como
Maria? Temos consciência dos anseios do
nosso povo? Como respondemos a eles?
Que imagem de Maria nos é mais atraente?
Por quê?

09. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus os nossos pedi-
dos. A a cada súplica digamos:
Que a Virgem Imaculada interceda por
nós!
L.1 Pela paróquia de Conceição da Barra
que celebra hoje a sua festa, rezemos:
L.2 Pela juventude da nossa paróquia, para
que, imitando Maria tenha uma vida íntegra
e santa, rezemos:
L.1 Pelo Ano Santo, que nos leve a ser mi-
sericordiosos como o Pai, rezemos:
L.2 Que a exemplo de Maria, sejamos com-
prometidos com o projeto de Deus, reze-
mos:
D. Ó Deus atendei os pedidos do vosso
povo. Pedimo-Vos isto pela intercessão da
Virgem Maria. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs: Deus é maravilhoso na
Mãe do Senhor! Aclamemos com todo fer-
vor! Vibre de alegria nosso coração. Ao
Deus dos humildes façamos louvação!

Refrão: O Senhor fez em mim maravi-
lhas! Santo é seu Nome!
D. Deus vos salve, Virgem, da Trindade
Templo. Clareais o mundo com o vosso
exemplo. Deus vos salve, Virgem, glória da
Igreja, honra deste povo, que vos ama e
preza.
Refrão: Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave,
Ave Maria!
D. Deus Pai vos livrou da culpa original:
nenhum pecado há em vós sinal. Rosa aberta
em cores para o Sol nascente, mais que a
antiga Eva sois Mãe dos viventes.
Refrão: Imaculada, Maria de Deus, co-
ração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos afli-
tos que estão junto à Cruz.
D. Coração aberto, prontidão, candura, foi
em vós que o Verbo fez-se criatura. Arca
celebrada da nova Aliança, alegrais o mun-
do, Mãe da Esperança.
Refrão: Maria do "Sim", ensina-me a
viver meu "Sim" (2x)
D. Mãe do Inocente à cruz destinado, Vós
sofreis o peso do nosso pecado. Junto à
cruz do Filho, sois Virgem das Dores,
mostrais o caminho a todos os sofredores.
Refrão: Eu canto louvando Maria, mi-
nha Mãe. A Ela um eterno obrigado eu
direi. Maria foi quem me ensinou a vi-
ver, Maria foi quem me ensinou a so-
frer.
D. Farol de esperança dos pobres erran-
tes, Cristo, seguro porto, mostrais aos
navegantes. Alegrais os tristes com vossa
clemência, Horto de deleites, Palma de pa-
ciência.
Refrão: Maria, Mãe dos caminhantes,
ensina-nos a caminhar; nós somos to-
dos viandantes, mas é difícil sempre an-
dar!
D. Com os raios claros do Sol da Justiça
resplandeceis, ó Virgem, dando ao sol co-
biça. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Amor



também, ao Deus que vos criou para o nos-
so bem!
Refrão: Ave, cheia de Graça! Ave, cheia
de Amor! // Salve, ó Mãe de Jesus! A ti
nosso canto e nosso louvor!//

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O dízimo demonstra nosso compromis-
so com o Reino de Deus. Apresentemos
ao Senhor o que somos e o que temos.
Sobe a Jerusalém... n° 488

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que o Senhor nos ensinou. Pai nos-
so...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Assumindo nossa missão de promoto-
res da paz, saudemo-nos em Cristo Jesus.
Canto: a equipe prepara

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fazei que sejamos curados
de nossas feridas do pecado original,
do qual Maria foi preservada de modo
admirável ao ser concebida sem peca-
do. Isto Vos pedimos por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

16. AVISOS
Próximo Domingo:
- Coleta da Campanha da Evangelização.
Não nos esqueçamos do nosso compro-
misso. Lembremos de trazer os envelopes
com nossa contribuição.
- Será a abertura da Porta Santa do Ano
da Misericórdia. Em nossa diocese será na
Catedral e no Santuário de Vinhático. Du-

rante o Ano Santo programemos nossa pe-
regrinação a um destes lugares.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
D. Vamos em paz e que o Senhor nos acom-
panhe!
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Uma entre todas... nº 1034
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Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
Fax 3763.3104  -  E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br


