
Preparar o espaço celebrativo conforme o Tempo do Advento e 
a recordação da vida. Colocar na porta principal da Igreja um 
quadro ou imagem de Nossa Senhora, em destaque, para no 
momento apropriado colocá-lo(a) perto da Coroa do Advento. 
Durante o refrão uma pessoa acende as velas do altar e as 
velas verde e roxa da Coroa do Advento. 

(Frei Luiz Turra) 
Ave Maria! Ave Maria! Ave! Ave! Ave Maria! (bis) 

1. Acolhida
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
bem-vindos! É com muita alegria que celebramos 
hoje o Mistério de nossa Fé na Solenidade da 
Imaculada Conceição. Neste tempo do Advento, 
esta solenidade nos ajuda a ver Nossa Senhora 
no cumprimento de sua missão na história da 
salvação. Recordemos os fatos importantes que 
marcaram nossa semana que passou. (Recordação 
da vida) Unidos aos fiéis que celebram o Dia do 
Senhor, alegres, cantemos.

 Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. Antônio Gomes - Fr. Natalino Martins Ribeiro - Fr. André Ricardo de Melo) 
Vigilantes na esperança, caminhamos com 
Maria! Eis o tempo favorável, advento do 
Senhor! 

1 - Os profetas predisseram o nascimento do 
Messias, com o passar das gerações a profecia 
se cumpria. Graça plena alcançou quem na 
Palavra confiou, veio a nós o Emanuel, nosso 
Deus libertador!
2 - Na pequena Nazaré o anjo anunciou, que da 
virgem escolhida um menino nasceria. E no sim 
de Maria o Senhor lhe confiou, a missão da fiel 
serva, ser a Mãe do Salvador. 

Presidente - Na liturgia de hoje, somos convidados 
a olhar com profundidades para o mistério 
da salvação que Deus realizou por meio de 
Maria. Reunidos para celebrar a Solenidade da 
Imaculada Conceição, façamos o sinal de nossa 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. 
Bendito seja Deus...

3. Entrada do quadro ou da Imagem de 
Nossa Senhora
Presidente - No dia 08 de dezembro de 1854, o 
Papa Pio IX, definia na bula Inefabilis que a Virgem 
Maria, por graça e privilégio Divino, foi preservada 
imune de toda mancha de pecado original, no 
primeiro instante da sua concepção. Com alegria 
acolhamos a imagem (quadro) daquela que 
veneramos como mãe de Jesus e nossa, cantando.
Neste momento, mulheres trazem a imagem ou quadro de 
Nossa Senhora, que será colocado em lugar preparado próximo 
à Coroa do Advento. 

(Frei Fabreti)
Imaculada Maria de Deus! Coração pobre 
acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo! Mãe 
dos aflitos que estão junto à cruz. 
1 - Um coração que era “sim” para a vida 
um coração que era “sim” para o irmão, um 
coração que era “sim” para Deus; Reino de Deus 
renovando este chão! 
2 - Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade; que os 
nossos passos se tornem memória, do amor 
fiel que Maria gerou; Reino de Deus atuando na 
história.
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(Ir. Míria T. Kolling) 
Guarda a Palavra, guarda-a no coração: que ela 
entre em tua alma, e penetre os sentimentos! 
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: se 
guardares a Palavra, ela te guardará!

8. Leitura do Livro do Gênesis (3, 9-15.20)

9. Salmo Responsorial (97) (CD Festas Litúrgicas III)
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 
Ele fez prodígios! (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 
ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória.
- O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, 
sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela 
casa de Israel.
- Os confins do universo contemplaram a salvação 
do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, alegrai-vos e exultai!

10. Leitura da Carta de São Paulo dos 
Efésios (1, 3-6.11-12)

11. Canto de Aclamação (Fr. José Luiz Prim)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor 
é contigo! 

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (1, 26-38)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que 
nos deu Maria como mãe de Jesus e nossa, 
cantando. (Sugestão: nº 396) 

15. Ladainha
Presidente - Irmãos e irmãs, por intercessão de 
Maria, elevemos os nossos pedidos, cantando a 
ladainha.
(Marcos e Cristiane da Matta) 
Mãe das vocações, escuta os filhos teus, 
intercede por nós a Deus. (bis) 
1 - Que sejamos perseverantes, intercede por 
nós. Que sejamos confiantes, intercede por nós. 
Que em todos os dias, intercede por nós. Seja 
presente /a alegria, /roga por nós, roga por nós, 
intercede por nós. 
2 - Que tenhamos lealdade, intercede por nós. 
Com a fé e a caridade, intercede por nós. Que 
busquemos a unidade, intercede por nós. Do 
Evangelho: /a verdade. /Roga por nós, roga por 
nós, /intercede por nós. 
3 - Que sejamos acolhedores, intercede por nós. 
Com os pobres sofredores, intercede por nós. 
Que falemos mais do amor, intercede por nós. 

4. Deus nos perdoa
Presidente - No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre a morte e o pecado, também 
nós somos convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do Pai (silêncio). 
Confiantes, peçamos perdão, cantando. 
(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Orientação sobre o Hino do Glória - Excepcionalmente, neste 2º 
Domingo do Advento, canta-se o Hino do Glória, pois celebramos 
também a Solenidade da Imaculada Conceição.

Presidente - Glorifiquemos a Deus pelo serviço 
de Maria no plano da salvação e por tantas 
“Marias” que continuam gerando vidas em 
nossas comunidades por meio do serviço da 
evangelização e da promoção humana.
(André Jamil Zamur)
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu 
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece 
o louvor!” 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no 
esplendor!

6. Oração
Presidente - Senhor, vós sois misericórdia, nós vos 
pedimos que os nossos deveres no mundo não nos 
impeçam de encontrar o vosso Filho que vem, mas, 
instruídos pela Vossa sabedoria, participemos de 
sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Apresentação do Livro da Palavra

Deus nos fala

Nossa resposta
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Mais da graça /que da lei. /Roga por nós, roga 
por nós, /intercede por nós. 
4 - Que sejamos seguidores, intercede por nós. E 
também propagadores, intercede por nós. Uma 
igreja em saída, intercede por nós. Que defende 
/a fé e a vida, /roga por nós, roga por nós, / 
intercede por nós.
Presidente - Rezemos a Oração da Campanha 
para a Evangelização.
Deus, nosso Pai, quereis a salvação de todos os 
povos da Terra. Nós vos pedimos que susciteis em 
nós o compromisso com a Evangelização, para que 
todos conheçam a vida que de Vós provém. Nós 
vos pedimos que nossos projetos evangelizadores 
sirvam para nossa santificação e da sociedade 
inteira que, assim, será justa, fraterna e solidária. 
Nós vos pedimos que, em nossas comunidades 
e em toda a Igreja no Brasil, cresça o sentimento 
de partilha e que, por meio da Coleta para a 
Evangelização e do testemunho de comunhão, 
todas as comunidades recebam a força do 
Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

16. Apresentação dos Dons
Animador(a) - A vida e o Sim de Maria são a vida e o 
Sim da Igreja e de todo cristão que assume a missão 
evangelizadora que lhe fora confiada. Deixemo-
nos levar pela ação do Espírito Santo de Deus. 
E disponíveis em seu amor, vamos encontrar o 
caminho que o Senhor deseja, para sermos capazes 
de dizer do mesmo jeito da Imaculada Conceição.
Todos: Eis aqui o teu servo, a tua serva Senhor: 
“Faça-se em nós segundo a tua Palavra”.
(José Acácio Santana)
Toma Senhor, nossa vida em ação para mudá-la 
em fruto e missão. (bis)

17. Canto das Oferendas
(Onde houver Celebração da Palavra) (Pe. Jocy Rodrigues) 
1 - Preparo minha rua, mostrando alegria. Vou 
ser bom vizinho, de noite e de dia. Preparo meu 
bairro, a minha cidade, mostrando na vida minha 
caridade. 
2 - Preparo este mundo pra ser de Jesus. Vivendo 
a justiça, da qual vem a luz. Preparo também o 
meu coração: Jesus sempre chega em qualquer 
irmão.

(Onde houver Celebração Eucarística) (José Raimundo Galvão) 
1 - As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na 
dor e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor. 
Deus ama os pobres e se fez pobre, também, 
desceu à terra e fez pousada em Belém. 
2 - As nossas mãos se elevam, para, num gesto de 
amor, retribuir a vida, que vem das mãos do Senhor. 
3 - As nossas mãos se encontram na mais fraterna 
união. Façamos deste mundo, a grande “Casa do 
Pão!” 

18. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus pelo Sim de Maria 
e pela vida de tantos homens e mulheres que 
seguindo seu exemplo acolheram o Seu chamado.
(Pe. Ronoaldo Pelaquim) 
1 - Bendito seja o Senhor Deus de Israel que 
a seu povo visitou e libertou; e fez surgir um 
poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, 
como falara pela boca de seus santos, os profetas 
desde os tempos mais antigos, para salvar-nos 
do poder dos inimigos e das mãos de todos que 
nos odeiam. 
Bendito, bendito, bendito, bendito seja o Senhor 
Deus de Israel! 
2 - Assim mostrou misericórdia a nossos pais, 
recordando a sua santa Aliança e o juramento 
a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, 
libertos do inimigo, ele nós sirvamos sem temor 
em santidade e justiça diante dele. 
3 - Enquanto perdurarem nossos dias, serás 
profetas do Altíssimo, ó menino, irás andando à 
frente do Senhor para plainar e preparar os seus 
caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que 
está na remissão dos seus pecados.
4 - Pelo amor do coração do nosso Deus, sol 
nascente que nos veio visitar lá do alto como luz 
resplandecente a iluminar a quantos jazem entre 
as trevas, na sombra da morte estão sentados, no 
caminho da paz guiar os nossos passos.

19. Pai Nosso
Presidente - Atentos ao modelo de oração dado 
por Cristo, nosso Senhor, digamos. Pai Nosso...

20. Abraço da Paz
Animador(a) - Vigilantes na espera do Senhor, 
saudemo-nos no compromisso de construirmos 
a paz. (à escolha)

21. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber) 
Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, teu 
Corpo e Sangue, vida e força vem nos dar. (bis) 
1 - A Boa-Nova proclamai com alegria: Deus vem 
a nós, ele nos salva e nos recria. E o deserto vai 
florir e se alegrar, da terra seca flores, frutos vão 
brotar. (bis) 
2 - Eis nosso Deus e ele vem para salvar, com 
sua força vamos juntos caminhar e construir um 
mundo novo e libertado do egoísmo, da injustiça 
e do pecado. (bis) 
3 - Uma voz clama no deserto com vigor: “Preparai 
hoje os caminhos do Senhor”. Tirai do mundo a 
violência e ambição que não nos deixam ver no 
outro o nosso irmão. (bis) 
4 - Distribui os vossos bens com igualdade, fazei 
na terra germinar fraternidade. O Deus da vida 
marchará com o seu povo, e homens novos 
viverão num mundo novo. (bis) 

Deus nos faz irmãos
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como Deus deveria ter feito. Cabe-nos apenas 
aceitar o desígnio divino, como Maria, sem 
reserva. A Igreja celebra com júbilo - e não 
poderia ser por menos - a Virgem Imaculada e 
Mãe de Cristo. É a festa de todo povo de Deus, 
dos que perseveram no amor, na misericórdia, na 
prática do bem. Maria é o instrumento escolhido 
por Deus, para que Ele realize a plenitude de suas 
promessas, por meio de seu Filho Jesus Cristo. 
Maria, criatura fiel, guarda em seu coração todos 
os fatos e acontecimentos relacionados com 
a salvação da humanidade, por isso faz parte 
essencial dentro do Tempo do Advento, pois é 
a escolhida, dentre todas as mulheres, para nos 
trazer o Redentor. E o que é que nós esperamos? 
Exatamente o Salvador, que vem para nos libertar 
e nos salvar. Interessante observar no Evangelho, 
além de sua Catequese, o modo como nos fala 
de pessoas, de lugares, de fatos, ressaltados 
por Lucas. Tudo acontece em Nazaré, cidade 
pequena e periférica, sem importância. A Palavra 
do Senhor alcança Maria na rotina da vida, em 
sua casa, no meio da labuta necessária. Deus 
vem silenciosamente, sem alarde, pois Maria, 
em silêncio de coração, já o guardava dentro de 
si. Ela já era de Deus, já era servidora do Reino, 
e com todo o Israel esperava o Messias. Por isso, 
compreendendo o mistério divino, ela diz seu 
Sim resoluto. É preciso compreender a história 
de nosso passado, para saber ler e entender 
os sinais de Deus no tempo de agora. Assim 
compreendemos o que Deus espera de nós, qual 
é a nossa missão. Contemplando o sim de Maria, 
certamente descobriremos como devemos e 
podemos dar também nosso sim ao desígnio 
divino. Deus espera nossa resposta, isso é certo! 
Deixemo-nos levar pela ação do Espírito de Deus. 
E disponíveis em seu amor vamos encontrar o 
caminho que o Senhor deseja que percorramos 
e também ser capazes de dizer do mesmo jeito 
de Maria: “Senhor, nós estamos aqui. Realizai em 
nós vossa santa vontade”. A vida e o Sim de Maria 
são a vida e o sim da Igreja e de cada cristão. Eis 
aqui a serva - e os servos - do Senhor, fazei em 
mim - e em nós - conforme vossa vontade. Amém.

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2019)

Leituras da Semana
2ª feira: Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26
3ª feira: Is 40,1-11; Sl 95; Mt 18,12-14
4ª feira: Is 40,25-31; Sl 102; Mt 11,28-30
5ª feira: Gl 4,4-7; Sl 95; Lc 1,39-47
6ª feira: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19
Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79; Mt 17,10-13
Domingo: Is 35,1-6a.10; Sl 145; Tg 5,7-10; Mt 11,2-11

5 - Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua gente, 
que luta e sofre, porém crê que estás presente. 
Não abandones os teus filhos, Deus fiel, porque 
teu nome é Deus-Conosco: Emanuel! (bis) 

22. Oração
Presidente - Senhor, nesta celebração nos 
alimentastes com o Pão da Palavra (e da 
Comunhão) para a nossa caminhada. Vinde 
ajudar-nos a usar os bens da terra sem perder 
os bens do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
Animador(a) - No próximo domingo, teremos a 
oportunidade de fazer o nosso gesto concreto 
da Campanha para a Evangelização. Sejamos 
generosos.

24. Notícias e Avisos
- Na próxima quinta-feira, dia 12, celebramos a 
festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira 
da América Latina. Rezemos com Maria.

25. Bênção
Presidente - Que Deus onipotente e misericordioso 
vos ilumine com o Advento do seu Filho, em cuja 
vinda credes e cuja volta esperais, e derrame 
sobre vós as suas bênçãos. Amém.
- Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito 
homem, sejais recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória. Amém.
- A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém. 
- Com Maria, Imaculada e Santíssima, ide em 
paz preparando os caminhos do Senhor. Graças 
a Deus.

26. Canto Final (Armindo Trevisan - Pe. Ney Brasil Pereira) 
Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá 
aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó 
Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá. 
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, 
vem! 
1 - Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que 
lhe tens! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso 
mundo, vem! 
2 - Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a 
plantou! Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso 
mundo, vem! 

Partilha da Palavra
A solenidade da Imaculada Conceição nos coloca 
dentro do mistério do Natal de Cristo, pois ela 
foi preservada do pecado para ser a mãe do 
Redentor. Foi assim que Deus quis: que tudo se 
realizasse. A nós não é cabível querer determinar 

Deus nos envia


