Nº 2.324 (Ano C/Branco) Imaculada Conceição de Maria 8 de dezembro de 2018
Solenidade

"ALEGRA-TE, CHEIA DE GRAÇA,
O SENHOR ESTÁ CONTIGO! "
que concebeu e deu à luz a Jesus nosso
Salvador.
Refrão: Imaculada, Maria de Deus,
coração pobre acolhendo Jesus:
Imaculada, Maria do povo, mãe dos
aflitos que estão junto à cruz.
C. Rezemos em comunhão com a Paróquia de Conceição da Barra, com as Congregações Religiosas das Irmãs e
Irmãzinhas da Imaculada Conceição que
celebram hoje a festa de sua padroeira.
Alegres cantemos.
02. CANTO
No meu coração sinto... nº 105

- Cantar um refrão para o acendimento das velas
do altar e a primeira do Advento.
- Preparar a entronização da imagem de Nossa
Senhora. Sejam livres e criativos.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos na casa do Senhor. Celebramos hoje a
Solenidade da Imaculada Conceição de
Maria. Com esta Festa a Igreja proclama
que Maria é toda santa, isenta da mancha
de pecado. Pelo Espírito Santo, é a Virgem

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, saudemos a Trindade
Santa, cantando (rezando): 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 conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. Como pecadores, peçamos o perdão
a Deus de nossos pecados.

Senhor, que viestes salvar os... nº 237.
D. Deus, Todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à glória da
vida eterna. Amém.
05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus cantando.
Gloria a Deus nos altos céus... nº 256.
06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que preparastes uma digna
habitação para o Vosso Filho, pela
Imaculada Conceição da Virgem Maria,
preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedeinos chegar até a Vós purificados também de toda culpa por sua materna intercessão. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
07. DEUS NOS FALA
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. Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios
EVANGELHO: Lc 1,26-38
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Alguém do povo... nº 305.
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Na Celebração do Mistério Pascal a Igreja
celebra, hoje, um dos dogmas da nossa fé:
"a Imaculada Conceição da Virgem Maria".
Dogma é uma verdade revelada. Uma verdade que o próprio Espírito Santo faz nascer e esclarece à sua Igreja.
- Há 500 anos antes da Igreja proclamar
oficialmente este dogma, ele já era aceito e
celebrado pelo povo. Em 1459, o concílio
de Basiléia considerou este mistério como
uma verdade de fé. Pio IX proclamou-o
dogma em 1954.
- Este dogma consiste no fato de que, Maria, em vista dos méritos de Cristo, foi preservada da mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção.
Ela é a única entre todas as criaturas, que
desde o início não foi tocada pelo pecado.
Não por seu mérito, mas em vista dos méritos de Cristo. Ela conceberia pelo poder
do Espírito Santo. Geraria o Filho de Deus
para o mundo. No centro desta celebração
mariana está Jesus, nosso Deus e Salvador.
- No Gênesis vemos a história do pecado
no mundo. Tudo o que Deus tinha criado
era bom. Entre estas coisas boas, somente
o homem e a mulher foram feitos à imagem
e semelhança de Deus. Ele deu ao ser humano os dons da inteligência e da liberdade. Deu ao homem e a mulher condições
para crescer, multiplicar-se e encher a face
da terra. Existia harmonia e perfeita comunhão entre o homem e as demais criaturas.
Também entre a obra da criação e o Criador. Mas, o homem e a mulher, no mal uso
de sua liberdade, abrem espaço para o pecado, rompendo aquela harmonia e aquela
comunhão existentes desde a origem da criação. Assim, o homem começa a ter medo
e se distanciar de Deus e do seu amor infinito. O homem acusa a mulher. Esta, acusa
a serpente. Quebra-se a comunhão e a harmonia que existiam entre toda a obra da criação. Contudo, Deus promete ao homem a
vitória do amor sobre o pecado. Essa vitória se consumará em Jesus, que veio como

homem no seio imaculado da Virgem Maria.
- São Paulo escreve aos Efésios e afirma
que em Cristo e por Cristo, todos os filhos
de Deus batizados podem ser santos e
imaculados, como Maria. O desejo do Pai
é que todos nós, purificados pela graça de
Cristo, sejamos imaculados, livres de toda
mancha do pecado.
- São Lucas, nos chama a atenção sobre
dois fatores: 1) que Jesus, conforme a promessa de Deus, é o Messias prometido e
esperado. 2) que a grandeza de Maria não
está nos seus privilégios. Mas em sua fé e
colaboração na realização do plano de Deus
em favor dos homens. Deus a convida para
a grande missão de gerar o Messias Salvador prometido. Deus não impõe. Maria aceita esta missão; confia no Senhor e adere
livremente ao seu plano salvífico. Seu "sim"
é maduro e irrevogável.
- Eva, a Mãe da Humanidade, consente e
colabora para a entrada do pecado no mundo. Maria é a "Nova Eva", Mãe da Nova
Humanidade, salva e redimida por Cristo.
Pelo "Sim" de Maria entra no mundo a vida,
a salvação e a vitória definitiva sobre a morte
e o pecado.
- O Senhor continua a pedir nossa colaboração no seu projeto de salvação. É preciso fé, confiança e coragem para dar o nosso "sim" a exemplo de Maria.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em
Deus...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus os nossos pedidos e a cada súplica digamos: Por intercessão da Virgem Imaculada, ouvi-nos
Senhor!
L.1 Pela Igreja, esposa do Verbo encarnado, para que se manifeste cada vez mais
santa e imaculada. Nós Vos pedimos.
L.2 A paróquia de Conceição da Barra ce-

lebra hoje a sua festa. Que os fiéis e o pároco encontrem força e ânimo para testemunharem a fé. Nós Vos pedimos.
L.1 Que a Virgem Imaculada volte para os
que choram seu olhar misericordioso. Nós
Vos pedimos.
L.2 Que a juventude imite Maria através
de uma vida íntegra e santa, respondendo
"sim" ao chamado de Deus. Nós Vos pedimos.
D. Ouvi, Senhor, as orações dos que Vos
suplicam. Que vossa Igreja seja purificada
do antigo pecado e Vos sirva com generosa prontidão. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. "Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em
mim segundo a tua palavra!" Com a mesma
prontidão e disponibilidade de Maria, acolhamos a vontade de Deus. Depositemos
ofertas e dízimo como gesto concreto da
nossa colaboração na obra do Reino.
Sobe a Jerusalém... n° 487
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Irmãos e Irmãs: unamo-nos à alegria de
Cristo. Ele louva o Pai porque esconde seus
segredos aos grandes e entendidos, e os
revela aos pequeninos. Adoremos a Deus,
que em Maria "fez grandes coisas", porque
"olhou para a humildade de sua Serva".
Reconheçamos em Maria a imagem do
Reino, a semente do Novo que transforma
o mundo.
C. Louvemos a Maria que viveu no pequeno
povoado de Nazaré, escondida do mundo,
mas grande na humildade e no silêncio. Abriu
sua vida ao Deus da Vida e concebeu o
Salvador do mundo: Jesus Cristo. Ela serviu
a Isabel. Cantou a libertação, proclamando
sua fidelidade a Deus que ampara e consola
os oprimidos. Maria é modelo de discípula
missionária. Mulher forte e singela na paixão

de seu Filho. Com Ele celebra a glória da
ressurreição.
Refrão: Imaculada, Maria de Deus,
coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos
aflitos que estão junto à Cruz.
D. Recebei ó Deus santo, o louvor e a
adoração deste povo na festa de Maria
Imaculada. Pelo Salmo 147 cantemos a
restauração de Sião, figura de Maria.
Louvemos ao Senhor que mostra seu poder
na criação e na história. Vamos cantá-lo
agradecendo ao Senhor que se aproxima
de nós.
(Obs.: melodia do canto nº 651)

Refrão: Ave Maria, cheia de graça, mãe
do Senhor. "Bendita és tu entre as
mulheres", diz Isabel. Todas as gentes
celebram hoje o teu louvor; Tu és na
terra a virgem bela que encanta o céu!
1. Louvai, é bom cantar, merece o nosso
Deus! Jerusalém renova e junta os filhos
seus! Dos corações feridos, quem cuida
é Deus dos céus!
2. São quantas as estrelas, quem é que
vai saber?... Quem sabe o nome delas?
Só ele tem poder! Levanta os humilhados,
os maus vai abater!
3. Cantai a nosso Deus, ao som de violões!
Com nuvens cobre os céus, e desfaz os
torrões! E faz brotar nos campos, as ervas
e os feijões!
4. Fornece o alimento, às aves e animais!
Na força dos guerreiros, meu Deus não
se compraz! Quem teme e nele espera lhe
agrada muito mais!
5. Ao Deus do céu louvemos e ao que
vem, cantemos; e ao Divino, então a
nossa louvação! Os Três que são um
Deus, exalte o povo seu!

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...
14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos desejando a Paz que vem
do Cristo Senhor.
Quero te dar a paz... nº 553.
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 pecado.
Isto Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém!
16. AVISOS
17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todopoderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Dizendo "sim" ao projeto de salvação,
vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
18. CANTO
Uma entre todas... nº 1.012.
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