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I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

CANTO:  
 

(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o 
Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Deus da esperança, que nos cumu-
la de toda a alegria e paz em nossa fé, pe-
la ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

(O Presidente conduz o Rito conforme uma 
das fórmulas do Missal Romano, cantado 
ou falado) 
 
3 - GLÓRIA (falado em dois coros ou con-
sulte o Livro Cantando a Beleza da Vida) 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele 
amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. 1) Nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos, 2) nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 1) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 2) Vós que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de nós. 1) 
Vós que tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica. 2) Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. 1) 
Só vós sois o Santo.  Só vós o Senhor. 2) 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. 1) Com 
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
AS: Amém! 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, que preparastes uma digna 
habitação para o vosso Filho, pela Imacu-
lada Conceição da Virgem Maria, preser-
vando-a de todo pecado em previsão dos 
méritos de Cristo, concedei-nos chegar até 
vós purificados também de toda culpa por 

sua materna intercessão. Por Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO -(Facultativo) 
 

1ª LEITURA – Gn 3,9-15.20 

Leitura do Livro do Gênesis.  
– 9O Senhor Deus o chamou Adão, dizen-
do: "Onde estás?" 10E ele respondeu: "Ouvi 
tua voz no jardim, e fiquei com medo por-
que estava nu; e me escondi". 11Disse-lhe 
o Senhor Deus: "E quem te disse que esta-
vas nu? Então comeste da árvore, de cujo 
fruto te proibi comer?" 12Adão disse: "A mu-
lher 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 fizeste isso?" E a mulher respon-
deu: "A serpente enganou-me e eu comi". 
14Então o Senhor Deus disse à serpente: 
"Porque fizeste isso, serás maldita entre 
todos os animais domésticos 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, 
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", por-
que ela é a mãe de todos os viventes.  
- Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  97 (98) 
 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,  
porque ele fez prodígios! 
 

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
/ porque 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 nações, sua justiça; / recordou o seu 
amor sempre fiel / pela casa de Israel. 
 

3. Os confins do universo contemplaram /  
da salvação do nosso Deus. / Aclamai o 
Senhor Deus, ó terra inteira, / alegrai-vos 
e exultai! 

 

2ª LEITURA – Ef 1,3-6.11-12 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
– 3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a 
bênção do seu Espírito em virtude de nos-
sa união com Cristo, no céu. 4Em Cristo, 
ele nos escolheu, antes da fundação do 
mundo, para que sejamos santos e irrepre-
ensíveis sob o seu olhar, no amor. 5Ele nos 
predestinou para sermos seus filhos adoti-
vos por intermédio de Jesus Cristo, con-
forme a decisão da sua vontade, 6para o 
louvor da 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 con-
duz tudo conforme a decisão de sua von-
tade, nós fomos predestinados 12a sermos, 
para o louvor de sua glória, os que de an-
temão colocaram a sua esperança em Cris-
to. - Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO - Lc 1,26-38 
(CD Festas Litúrgicas III, Faixa 4 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
Maria, alegra-te, ó cheia de graça: / o Se-
nhor é contigo! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
† Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo, 26no sexto mês, o anjo 
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade 
da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma vir-
gem, prometida em casamento a um ho-
mem chamado José. Ele era descendente 
de Davi e o nome da virgem era Maria 28O 
anjo entrou onde ela estava e disse: “Ale-
gra-te, cheia de graça, o Senhor está con-
tigo!” 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, por-
que encontraste graça diante de Deus. 
31Eis que conceberás e darás à luz um fi-
lho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele 
será grande, será chamado Filho do Altís-
simo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
seu pai Davi. 33Ele reinará para sempre so-
bre os descendentes de Jacó, e o seu rei-
no não terá fim”. 34Maria perguntou ao anjo: 
“Como acontecerá isso, se eu não conheço 
homem algum?” 35O anjo respondeu: “O 



Imaculada Conceição de Maria - A Sugestão de Cantos Observações 

Abertura De alegria vibrei no Senhor CD Festas Litúrgicas III, faixa nº 1 – Paulus 

Preparação das Oferendas Salve Maria, tu és a estrela virginal de Nazaré CD Festas Litúrgicas III, faixa nº 16 – Paulus 

Comunhão Ave Maria, cheia de graça, mãe do Senhor CD Festas Litúrgicas III, faixa nº 17 – Paulus 

 

 

 

 

Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo 
te cobrirá com sua sombra. Por isso, o me-
nino que vai nascer será chamado Santo, 
Filho de Deus. 36Também Isabel, tua pa-
renta, concebeu um filho na velhice. Este já 
é o sexto mês daquela que era considera-
da estéril, 37porque para Deus nada é im-
possível”. 38Maria, então, disse: “Eis aqui a 
serva do Senhor; faça-se em mim segundo 
a tua palavra!” E o anjo retirou-se. 
- Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra.  
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,...  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 

AS: Por intercessão de Maria Imaculada, 
ouvi-nos, Senhor!  
 
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO –  
(Facultativo) 
 
7 - PREPARAÇÃO  DAS  OFERENDAS 
 

CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos... 
 
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio próprio (Missal, página 716) 
 

9 - PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, ... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes... 
AS:  Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno...  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2) 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Senhor nosso Deus, que a comunhão 
na vossa eucaristia cure em nós as feridas 
do pecado original, do qual Maria foi pre-
servada de modo admirável ao ser conce-
bida sem pecado. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS:  Amem! 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

11 - BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (“Imaculada, Maria de Deus” CD Fes-

tas Litúrgicas III, faixa nº 17 – Paulus ou con-
sulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  

 
12 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Dia 11/12/2016 – Coleta da Evangelização. 
  

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Incentivar os fiéis a praticarem uma obra 
da misericórdia específica na semana.  
 

14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

“Cheia de Graça” 
 

Hoje celebramos a Imaculada 
Conceição. Das festas marianas, é, certa-
mente, uma das mais queridas. Neste Ano 
Jubilar Mariano, queremos vivê-la com mui-
to mais intensidade. Nossa Senhora da 
Conceição é padroeira do Estado da Bahia. 
Belíssimas celebrações em muitos lugares 
do mundo. Barreiras terá as suas. O Papa 
Francisco hoje deposita na Praça de Espa-
nha, um coroa de rosas diante da imagem 
de Nossa Senhora da Conceição.  

O que é “Imaculada Conceição?”. 
Maria, porque deveria ser a mãe do Messi-
as, cuja vinda estamos esperando, foi pre-
servada de todo pecado, inclusive do pe-
cado que todos nós trazemos do seio ma-
terno, de nossa concepção, o chamado 
“pecado original”. “Enriquecida, desde o 
primeiro instante da sua conceição, com os 
esplendores duma santidade singular, a 
Virgem de Nazaré é saudada pelo Anjo, da 
parte de Deus, como «cheia de graça» (cfr. 
Luc. 1,28); e responde ao mensageiro ce-
leste: «eis a escrava do Senhor, faça-se 

em mim segundo a tua palavra» (Luc. 
1,38)” (LG 56). 

A pureza de Nossa Senhora pos-
sibilita a encarnação do Filho de Deus e 
este trouxe para nós vida nova em abun-
dância. A imaculada conceição de Maria 
atraiu para esse mundo o Filho de Deus. 

Do ponto de vista fisiológico, a re-
lação da mãe com o filho de seu ventre é 
mais profunda do que a relação com o pai. 
A mãe dá algo de sua alma e de seu espíri-
to para o filho. Depois do nascimento, a 
relação prossegue na educação e em to-
dos os outros campos da vida. Jesus, en-
tão, deveria ver em sua mãe uma pessoa 
completamente dedicada a Deus, alguém 
que lhe diz “sim” sem limites. Ele deve 
aprender dela não somente com as pala-
vras, mas também com o exemplo. 

No evangelho, o anjo Gabriel 
chama Maria de “cheia de graça”. Significa 
que Maria é preenchida pela graça de 
Deus, cumulada de todos os dons. É ima-
culada. É uma grande alegria poder con-
templar essa beleza extraordinária de Ma-
ria. Sabemos que o pecado é ruim, destrói 
tudo o que ele consegue alcançar. Maria 
não foi tocada pelo pecado, foi preservada, 
permaneceu desde sempre pura 
 Apesar de tantos privilégios, Maria 
continua humilde, não se orgulha, não se 
ensoberbece. Às palavras do Anjo Gabriel, 
ela responde: “Eu sou a serva do Senhor”.  
“Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em 
mim segundo a sua vontade!” Diante do 
privilégio de amor de Deus, Maria não ficou 
passiva e inerte, mas colaborou com todas 
as suas forças para que o desígnio de 
Deus se realizasse. Confia completamente 
em Deus, entrega-se de corpo e alma.   

“Antes de resgatar a humanidade, 
depositou todo o preço nas mãos de Maria. 
E porque fez isso? Talvez para que Eva 
pudesse reabilitar-se por meio de sua Fi-
lha, e acabar a queixa do homem em rela-
ção à mulher. Adão, não diga: ‘A mulher 
que me deste por companheira me deu o 
fruto proibido’. Diga outra coisa: ‘A mulher 
que me deste me alimentou com o fruto 
bendito’ (São Bernardo. Em el nascimiento 
de Maria, p. 425). 

 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 


