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Solenidade

ANO VOCACIONAL DIOCESANO

Ó MARIA, CONCEBIDA SEM PECADO, ROGAI POR NÓS.

- Cantar o refrão "Já não sou mais eu que vivo..." nº 28
para ambientação, acendimento das velas do altar e a 1º
e 2º domingos do advento. Sugestão de outro refrão:
"Ave Maria. Ave Maria! Ave! Ave! Ave Maria!" (CD
"Mantras" - Paulinas. No YouTube: https://youtu.be/
DxLW6ISHXGQ)

01. ACOLHIDA
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para esta celebra-
ção! Hoje vamos contemplar um grande mistério
de nossa fé: Maria é concebida sem pecado. Ela,
desde o seu nascimento, é preparada, pela graça
de Deus, para assumir a nobre missão de ser a Mãe
do Salvador. Cantemos com alegria.

02. CANTO
De alegria vibrei no Senhor...  nº 87 ou Te louvo,

meu Senhor... nº 124

03. SAUDAÇÃO
D. O Deus de amor nos reúne: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Jesus Cristo, o Filho Eterno, o amor
de Deus, nosso Pai, a comunhão e a paz do Espíri-
to Santo, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO E ENTRONIZAÇÃO DA
IMAGEM
C. No ano de 1854, o Papa Pio IX proclamava
com solenidade o dogma da Imaculada Conceição
de Nossa Senhora. Essa verdade de fé, porém, já
era conhecida e assumida pelo povo cristão desde
o início da Igreja. Maria sempre foi venerada com
especial amor, por ser sempre disponível para cum-
prir a verdade de Deus. A celebração de hoje nos
recorda a bondade de Deus, que escolhe e prepa-
ra aqueles que se colocam diante dele de coração
sincero, para acolher a sua Palavra e vivê-la com
fidelidade. Nos esforcemos para tornar o nosso
coração como o da Virgem Maria: terra boa onde
a Palavra produz muitos frutos! Com toda Igreja,
acolhamos a Imagem de Nossa Senhora.
Imaculada, Maria de Deus... nº 954
- A imagem é colocada em um lugar de destaque previa-
mente preparado.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Apresentemos ao Senhor o nosso coração ar-
rependido. Sua misericórdia nos transforma por
inteiro. Como Maria, queremos um coração purifi-
cado de todo pecado. Cantemos:



Eu confesso a Deus... nº 232
D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos ao nosso Deus, que nos convida a
participar do seu projeto de salvação.
Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra... nº
256

07. ORAÇÃO
-  Momento 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.

08. DEUS NOS FALA
C. Com atenção, abramos nossos ouvidos e cora-
ção para acolher a Palavra de Deus. Ele nos apre-
senta o mistério da Rendenção que teve em Maria
uma especial participação.

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.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Muita coisa nós ouvimos falar sobre Nossa Se-
nhora. Inúmeros são os livros, canções, orações,
palestras etc., que apresentam algum tema relacio-
nado ao papel de Maria na vida da Igreja e de cada

fiel. Mas seria possível resumir todos esses discur-
sos? A Igreja nos apresenta, em síntese, quatro
verdades de fé ou dogmas que dão um rosto mais
claro sobre quem é Maria e qual o seu papel na
história da salvação.
- Os quatro dogmas sobre Maria são, no fundo,
uma única verdade com quatro faces: Maria é con-
cebida sem pecado no seio de sua mãe (Imaculada
Conceição), sendo preparada para poder abraçar
a missão de ser a Mãe do Salvador (Maternidade
divina), sempre inteiramente disponível à vontade
de Deus, de corpo e alma, (Virgindade perpétua);
por isso, ela participa já da glória do Céu (Assun-
ção) junto do seu Filho Jesus.
- A celebração litúrgica da Imaculada Conceição
de Nossa Senhora nos recorda o que Paulo, na
carta aos Efésios, enuncia: Deus tem um plano de
salvação para a humanidade. Esse plano tem um
único centro: Jesus Cristo! Tudo parte d'Ele e apon-
ta para Ele. No mistério da vida e da páscoa de
Cristo abrimos os nossos olhos para contemplar o
horizonte de amor no qual Deus nos insere por sua
graça. A fé nos permite, então, caminhar, com es-
perança, na trilha do amor do Pai. Maria compre-
endeu bem isso, e se deixou transformar por inteiro
por essa graça divina. Seu coração é todo de Deus!
Por isso nele não existe espaço para o mal, para o
pecado.
- Por assumir em seu coração a vontade de Deus é
que Maria pode dialogar com o Anjo. É a cena que
o evangelho segundo Lucas nos apresenta. Mes-
mo com algumas dúvidas, Maria se coloca à dis-
posição de Deus, para colaborar com o seu proje-
to de vida e salvação. O que deve ter se passado
na cabeça daquela jovem? Já imaginou? Apesar de
ser uma menina por causa da pouca idade, Maria é
uma mulher adulta em sua fé. Ela sabe discernir a
vontade e a ação de Deus em favor do seu povo.
Por isso assume sua vocação e se dedica a cumprir
a sua missão. Maria não vive para si mesma. Sua
vida está sempre nas mãos de Deus!
- Essa disponibilidade dócil e generosa faz com que
a Palavra de Deus se cumpra. Na obediência da
Virgem de Nazaré se inverte a ação da virgem do
Éden. O sim de Maria inverte a lógica do pecado
de Eva: não mais a morte, mas agora a vida entra
no mundo definitivamente! Pelo poder de Cristo,
Novo Adão, a antiga serpente é esmagada sob os
pés de Maria, a Nova Eva. É a bonita e forte ima-
gem que o livro do Gênesis apresenta na celebra-
ção de hoje. Maria se torna a verdadeira Mãe de
todo o gênero humano por sua dedicação exclusi-



va à vontade de Deus!
- A liturgia desta solenidade se apresenta como um
grande convite e desafio para nós hoje: como po-
demos colaborar com o plano divino da salvação?
Qual a missão para a qual Ele nos chama? O que
temos ainda a converter em nosso coração, para
que ele seja todo de Deus? Que pecados atrapa-
lham a minha vida pessoal e comunitária? Peçamos
à Virgem Imaculada que nos ensine o caminho da
obediência fiel e sem restrições à vontade de Deus!

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Neste dia solene, professemos a nossa fé: Creio
em um só Deus... (Credo Niceno-constantinopolitano
- pág. 09 do livro de canto)

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos nossas súplicas ao Senhor, pela
intercessão de Nossa Senhora. A cada pedido, res-
pondamos: Ouvi-nos Senhor, pela intercessão
de Maria Imaculada.
L.1 Pela Igreja, para que seja porta-voz da paz e
da justiça para todos, e o Papa, Bispos e o Clero
vivam o ministério que receberam como ponto de
unidade e comunhão. Rezemos.
L.1 Pelos religiosos e religiosas, para que sua con-
sagração, na obediência, pobreza e castidade, res-
plandeça como sinal de verdadeira entrega e amor
pelo Reino. Rezemos.
L.2 Pelos leigos e leigas, para que se esforcem,
nas diversas tarefas da sua vida, em construir rela-
ções de paz, caridade e verdadeira fraternidade.
Rezemos.
L.1 Pelo povo da Paróquia de Conceição da Bar-
ra, para que, ao celebrar sua Padroeira, se dedi-
quem a viver segundo o plano divino de amor. Re-
zemos.
L.2 Pelo Monjas Beneditinas em São Mateus, para
que ao celebrar Nossa Senhora de Guadalupe, pro-
tetora do Mosteiro, sejam abençoadas por sua ge-
nerosidade a serviço de nossa Igreja Diocesana.
Rezemos.
L.1 Por nosso Bispo Dom Paulo, para que, ao ce-
lebrar seus 5 anos de Ordenação Episcopal no pró-
ximo dia 12, seja iluminado com renovadas dispo-
sições para servir o povo de Deus. Rezemos.
D. Escutai, Deus de bondade, a oração do Vosso
povo. Pela graça do Vosso Espírito, renovai nos-
sas disposições para acolher a Vossa Palavra e as-
sumir o nosso chamado. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos ao Senhor o nosso dízimo, nossa dis-
ponibilidade, dons e capacidades, no desejo de cada
dia mais amar e servir, como Maria. Em tempo de
pandemia, as ofertas e dízimo serão depositados
no final da celebração.
É grande o Senhor... nº 422

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
T. Para sempre seja louvado.
D. Recebei ó Deus santo, o louvor e a adoração
deste povo que se prepara para o Natal de Jesus
através do Salmo 147. Ele canta a restauração de
Sião. Louva ao Senhor que mostra seu poder na
criação e na história. Vamos cantá-lo agradecendo
ao Senhor que se aproxima de nós pela vida e
missão de Maria Santíssima.
(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. Louva, Jerusalém, louva o Senhor teu Deus:
Tuas portas reforçou, e os teus abençoou; Te
cumulou de paz, e o trigo em flor te traz!
2. Sua Palavra envia corre veloz sua voz. Da névoa
desce o véu, unindo a terra e o céu; as nuvens se
desmancham, o vento sopra e avança.
3. Ao Povo revelou palavras de amor. A sua Lei
nos deu e o Mandamento seu; com ninguém fez
assim, amou até o fim.
4. 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!
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, o 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.

14. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança de filhos e filhas de Deus
em Jesus, rezemos: Pai Nosso...
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15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe pode rezar a oração pela paz de São Fran-
cisco de Assis ou outra.

16. CONVITE À COMUNHÃO
-  O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Felizes os convidados para a Ceia do Se-
nhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno de que entreis
em minha morada. Mas dizei uma palavra e
serei salvo.
-  O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, ele recolhe a reserva eucarística e leva para o
sacrário. Guardar um instante de silêncio.
- Pra cumprir as Escrituras... nº 618 ou Quando
teu Pai revelou o segredo a Maria... nº 995

17. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, que a comunhão
convosco pela fé cure em nós as feridas do
pecado original, do qual Maria foi preservada
de modo admirável ao ser concebida sem pe-
cado. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS
- 12/12 - Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Su-
gerimos rezar o Terço na Comunidade em intenção
pela América Latina, Mosteiro Beneditino em São
Mateus, pelos 05 anos de Ordenação Episcopal de
Dom Paulo, nosso Bispo, e a Ordenação Presbiteral
do Diácono Dener.
- 13/12 - Coleta Nacional da Campanha para a
Evangelização (45% para a Diocese; 35% para a
CNBB Nacional; 20% para o Regional Leste II).
Faça a motivação e entregue os envelopes.

19. HOMENAGEM À NOSSA SENHORA
- Enquanto se lê cada parágrafo, entram símbolos que os
representam: banner das prioridades; materiais para
oração em família; materiais recolhidos para cestas bá-
sicas e outros símbolos que a Comunidade quiser apre-
sentar.
D. Em 2019 aconteceu nossa Assembleia Geral
Diocesana. Nela elegemos as seguintes priorida-
des: Formação bíblica, catequética e litúrgica em

vista da iniciação à vida cristã; A missão e a comu-
nhão na Igreja Diocesana; Caridade: a serviço da
vida plena para todos; Família e juventude: lugares
do encontro e da missão.
C. Ao longo deste ano fomos surpreendidos pela
pandemia do Novo Coronavírus, o que fez com
que suspendéssemos nossas atividades. Foi e está
sendo um período muito díficil para as famílias, tra-
balhadores, Igreja e sociedade. Todos tiveram que
se reinventar em tempo de pandemia.
D. Queremos agradecer a Deus por nos conduzir
até aqui. Muitas famílias rezaram mais e viveram
como uma verdadeira "Igreja doméstica". A soli-
dariedade é o que mais se destacou do planeja-
mento que fizemos em 2019! As redes sociais pos-
sibilitaram que nossas orações, preces e devoções
chegassem em cada lar.
C. Acreditamos que todos se uniram em oração
pelo fim da pandemia e pela vivência do cuidado
tão bem representado pelos profissionais da saú-
de. Acreditamos que nossas orações tenham
ganhado intercessão especial de Nossa Senhora,
Mãe e Rainha. Cantemos agradecendo Maria por
sua maternal intercessão, seu testemunho de fideli-
dade ao Reino e disponibilidade para servir.
- Minh'alma dá glórias ao Senhor... nº 976
- Façam uma coreografia durante o canto ou ainda famí-
lias e/ou crianças ofereçam flores à Nossa Senhora. 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. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Es-
pírito Santo.
T. Amém.
D. Firmes na esperança, ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz voltado para o cruci-
fixo com toda a equipe reunida:
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Maria do "sim"... nº 965


