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Solenidade

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

MARIA IMACULADA, OBEDIENTE AO PROJETO DE DEUS

- Acendimento das velas do altar e da vela verde da co-
roa do Advento com o refrão "Não te perturbes..." nº 36
 - Preparar o gesto da entronização da Imagem de Nossa
Senhora (se possível envolver uma mulher grávida e cri-
anças).

01. ACOLHIDA
C. Sejam todos bem vindos! Celebramos o misté-
rio pascal de Cristo na vida de Maria. Hoje, vene-
rada na Igreja com o título de Imaculada Concei-
ção. Cantemos.

02. CANTO
Te louvo, meu Senhor... nº 124

03. SAUDAÇÃO
D. Na solenidade de Maria Imaculada, saudemos
a Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

04. MOTIVAÇÃO
C. Na celebração da Imaculada, Maria é obedien-
te ao projeto de Deus. Ela foi concebida sem pe-
cado por causa de Cristo. É a serva humilde do
Senhor. Hoje, a Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição, em Conceição da Barra, está em festa. Ou-
tras tantas comunidades também celebram este dia
com júbilo. Rezemos em comunhão com todas elas.

05. ACENDIMENTO DA SEGUNDA VELA
C. Neste segundo Domingo do Advento acende-
se a 2ª vela: a roxa. É a vela da Profecia. Por ela
lembramos a profecia de Isaías. Ele profetizou a
justiça, para que aconteça em nossos dias. Esta vela
nos convida a purificar nossos corações acolhendo
o Cristo que vem. Advento também é tempo de
conversão.
- Um jovem vestido de João Batista entra pelo corredor
da Igreja para acender a segunda vela e diz: "A luz de
Cristo que esperamos neste Advento enxugue
todas as lágrimas. Acabe com todas as trevas.
Console quem está triste. Encha nossos cora-
ções da alegria de preparar sua vinda."
A segunda vela acesa... n° 166 (2ª estrofe e o re-
frão).

06. ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM
C. Para ser a Mãe do Salvador, Deus enriqueceu
Maria com muitos dons. Anunciando, o anjo Gabriel
a saúda como cheia de graça. A Igreja concebeu
que Maria foi redimida desde a concepção, sendo
preservada do pecado. Assim, o dogma da



Imaculada Conceição foi proclamado em 1854 pelo
papa Pio IX. Com toda Igreja, acolhamos a Ima-
gem de Nossa Senhora.
Imaculada, Maria de Deus... nº 954
- A imagem é colocada em um lugar de destaque previa-
mente preparado.

07. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje, celebramos o "SIM" de Maria para o Rei-
no de Deus. Arrependamo-nos por sermos deso-
bedientes ao projeto de Deus.
Por nossas fraquezas humanas... nº 1.154
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

08. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que nos deu Maria, mo-
delo de vida e santidade. Cantemos bem alegres:
Glória, glória, anjos no céu... nº 257

09. ORAÇÃO
- Guardar um instante de silêncio para oração pessoal.
D. Ó Deus, que preparastes uma digna habi-
tação para o Vosso Filho, pela Imaculada Con-
ceição da Virgem Maria, preservando-a de
todo pecado, em previsão dos méritos de Cris-
to, concedei-nos chegar até Vós purificados
também de toda culpa por sua materna inter-
cessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

10. DEUS NOS FALA
C. Devemos estar disponíveis e viver atentos como
Maria. Ouçamos as leituras.

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... Ó Mulher cheia de graça... nº 327

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

11. PARTILHANDO A PALAVRA
- A solenidade da Imaculada Conceição de Maria
é expressão de uma verdade da nossa fé: em vista
dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ma-
ria foi preservada do pecado desde a sua concep-
ção.
- Deus quis Maria como sua colaboradora na sal-
vação da humanidade. Ele quis que o Salvador fosse
"filho do homem". Que assumisse nossa condição
humana e vencesse o pecado. A Tradição e a Bí-
blia garantem que Maria é a "nova Eva, mãe de
todos os vivos". Concebendo e dando à luz Jesus
Cristo, ela participa da história da salvação. Tor-
na-se modelo de toda humanidade redimida. Aju-
da a descobrir e a respeitar o lugar especial da
mulher e dos excluídos na salvação da humanida-
de. Reivindica sua dignidade: somos todos amados
por Deus.
- A anunciação do anjo Gabriel à Maria expressa
sua participação na obra da salvação. O seu "sim"
é mantido e acentuado em toda sua vida até o
Calvário. Na cruz ofereceu o Cristo. Este se ofere-
ceu para nossa salvação.
- Ao se tornar instrumento nas mãos de Deus, Maria
também nos ensina o mistério do serviço. Todos
somos chamados a cooperar no anúncio do Reino
que é salvação para todos. Escolhida para ser mãe,
Maria declara-se serva. E em sua vida progrediu
no caminho da fé, da dedicação, da obediência, do
amor e da esperança. Sua atitude revela que fazer
é mais importante do que falar. Que a humildade é
preferível ao privilégio. Que a fé amadurece na ora-
ção, no serviço, na busca das virtudes e na vivência
do amor gratuito.
- Fazendo-se homem, Cristo não conheceu o pe-
cado. Ele, santo e imaculado, quis que também
Maria, sua mãe, fosse imune da culpa. Ela não co-
nheceu o pecado. Foi a primeira a entrar no Reino
do Céu, bem como a que nos indica o caminho
para sermos participantes do Reino.
- Maria é uma morada digna do Salvador da hu-



manidade. Ela é obediente ao projeto de Deus. Com
este gesto exclusivo da graça, Deus recomeça seu
projeto de uma nova humanidade. A graça que foi
perdida por Eva, é recuperada por Maria ao ser
tornar Mãe do salvador. Por obediência aceita ge-
rar, educar e servir o Cristo. O seu "sim" revela o
modelo do discípulo missionário.

12. PROFISSÃO DE FÉ
D. No Deus de Jesus e de Maria, professemos a
nossa fé: Creio em Deus...

13. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, bendigamos a Deus, que nos
enviou a grande bênção prometida a nossos pais.
Por intercessão da Virgem Imaculada, peçamos:
Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
L.1 Pela santa Igreja, presente em toda terra, para
que não se deixe enganar pelo demônio e seja es-
posa de Cristo, santa e Imaculada, rezemos.
L.2 Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros,
para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes
dê a graça de serem sempre bons pastores, reze-
mos.
L.1 Pelos cristãos no mundo inteiro, para que re-
conheçam na Virgem Imaculada o sinal prometi-
do por Deus aos nossos primeiros pais, rezemos.
L.2 Pelos governantes e autoridades, para que pen-
sem sobretudo nos mais pobres e sirvam o bem
comum dos cidadãos, rezemos.
L.1 Pelas mulheres que estão prestes a ser mães,
para que saibam acolher e agradecer o dom da vida
que Deus entrega em suas mãos, rezemos.
L.2 Pelos que cederam à tentação do inimigo e por
todos os que vivem em pecado, para que se arre-
pendam e recebam o perdão, rezemos.
D. Senhor, que convocastes e reunistes Vossos fi-
lhos para celebrarem os louvores da Virgem
Imaculada, fazei que aprendamos a imitá-la e a pro-
gredir na santidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
- A Equipe pode cantar a Ladainha de Nossa Senhora
(nº 957) no lugar das preces.

14. 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 em nossa vida. Ser dizimista é sinal de confi-
ança na providência Divina. Depositemos nossas

ofertas e dízimo como gesto concreto de colabo-
ração na obra do Reino.
Com alegria, ofereço o meu sacrifício... nº 413

15. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Irmãos e Irmãs: unamo-nos à alegria de Cristo
que louva o Pai. Ele esconde seus segredos aos
grandes e entendidos e os revela aos pequeninos.
Adoremos a Deus, que em Maria "fez grandes coi-
sas", porque "olhou para a humildade de sua Ser-
va". Maria é a imagem do Reino, a semente do
Novo que transforma o mundo.
C. Louvemos a Maria que viveu em Nazaré na hu-
mildade e no silêncio. Abriu sua vida ao Deus da
Vida e concebeu o Salvador do mundo: Jesus Cris-
to. Ela serviu a Isabel e cantou a libertação. Pro-
clamou sua fidelidade a Deus que ampara e conso-
la 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, nosso louvor e a adora-
ção na festa de Maria Imaculada. Pelo Salmo 147
cantemos a restauração de Sião, figura de Maria.
Louvemos ao Senhor que mostra seu poder na cri-
ação 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 en-
canta o céu!
1. Louvai, é bom cantar, merece o nosso Deus!
Jerusalém renova e junta os filhos seus! Dos co-
rações feridos, quem cuida é Deus dos céus!
2. São quantas as estrelas, quem é que vai sa-
ber?... Quem sabe o nome delas? Só ele tem po-
der! 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 for-
ça 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, can-



SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177 - 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

Leituras para a Semana
2ª Is 35,1-10 / Sl 84(85) / Lc 5,17-26
3ª Is 40,1-11 / Sl 95(96) / Mt 18,12-14
4ª Is 40,25-31 / Sl 102(103) / Mt 11,28-30
5ª Gl 4,4-7 / Sl 95(96) / Lc 1,39-47
6ª Is 48, 17-19 / Sl 1 / Mt 11,16-19
Sáb.: Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79(80) / Mt 17,10-13

temos; e ao Divino, então a nossa louvação! Os
Três que são um Deus, exalte o povo seu!
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que cantemos
sempre Vossa bondade e misericórdia para
conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

16. PAI NOSSO
D. "Seja feita a vossa vontade assim na terra como
no céu". Como filhos obedientes a Deus, elevemos
ao Pai a nossa oração: Pai Nosso...

17. ABRAÇO DA PAZ
C. A saudação do anjo trouxe grande paz e alegria
à Maria. Nosso cumprimento seja manifestação de
nossa comunhão.
Aperta a minha mão... nº 538

18. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro da Eucaristia  aproxima-se da âmbula so-
bre o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Felizes os convidados para o Banquete nupcial
do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que
tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
Nesta curva do rio tão mansa... nº 604.

19. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, na festa da Virgem
Maria e por sua intercessão, cure em nós as
feridas do pecado original. Que esta celebra-
ção nos inspire caminhos de santidade e obe-

diência ao projeto do Reino. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

20. AVISOS
- No Próximo Domingo, será o Dia da Coleta da
Evangelização. Participe contribuindo no envelope
que será entregue neste dia.

21. HOMENAGEM À NOSSA SENHORA
- SUGESTÃO: Fazer uma coreografia com o canto nº
976. A Comunidade fica livre para fazer outro gesto.
Após o gesto, bater palmas e rezar a "Ave Maria..."

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Abençoe-nos
e guarde-nos o Senhor Todo-poderoso e cheio de
misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Dizendo "sim" ao projeto de salvação, ide em
paz e o Senhor vos 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.

21. CANTO
Uma entre todas... nº 1.012


