
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS
 
1. CANTO DE ABERTURA
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 cora-
ção que era sim para o irmão, / um coração que 
era sim para Deus, / Reino de Deus renovando 
este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo, / passo bem 
firme que o medo desterra, / mãos estendidas que 
os tronos renegam, / Reino de Deus que renova 
esta terra!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas 
para celebrarmos dignamente os santos mistérios 
(pausa).
- Senhor, que viestes não para condenar, mas para 
perdoar, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependi-
do, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós. 
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.  - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos 
céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós vos louva-
mos, / nós vos bendizemos, / nós vos adoramos, 
/ nós vos glorificamos, / nós vos damos graças / 
por vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 

/ Filho de Deus Pai. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, / tende piedade de nós. / Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, / 
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito 
Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, que preparastes 
uma digna habitação para o vosso Filho, pela ima-
culada conceição da Virgem Maria, preservando-a 
de todo pecado em previsão dos méritos de Cris-
to, concedei-nos chegar até vós purificados tam-
bém de toda culpa por sua materna intercessão. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 3,9-15.20)
Leitura do Livro do Gênesis.
9O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “Onde 
estás?” 10E ele respondeu: “Ouvi tua voz no jar-
dim, e fiquei com medo porque estava nu; e me 
escondi”. 11Disse-lhe o Senhor Deus: “E quem te 
disse que estavas nu? Então comeste da árvore, 
de cujo fruto te proibi comer?”. 12Adão disse: “A 
mulher 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 respondeu: “A serpente enganou-me e 
eu comi”. 14Então o Senhor Deus disse à serpen-
te: “Porque fizeste isso, serás maldita entre todos 
os animais domésticos e todos os animais selva-
gens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó to-
dos 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”, porque ela é 
a mãe de todos os viventes. - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 97 (98))
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, por-
que ele fez prodígios!
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 
ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória.

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA
“EIS AQUI A SERVA DO SENHOR; FAÇA-SE EM MIM SEGUNDO A TUA PALAVRA!”

Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos com a Igreja a solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Santa Maria. Ao ser escolhida para ser a mãe do Redentor, Maria foi agraciada com o singular 
privilégio de ser concebida sem a mancha do pecado original. Sendo a primeira e a mais completa re-
alização das promessas divinas, sua existência é uma plena comunhão com o filho e uma entrega total 
a Deus. Alegremo-nos com a Virgem Imaculada e preparemo-nos com ela para a participação da festa 
dos bem-aventurados do céu! Confiantes na intercessão de Maria no cumprimento de nossa missão 
cristã, iniciemos esta celebração cantando.
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- O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, 
sua justiça; / recordou o seu amor sempre fiel / 
pela casa de Israel.
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, por-
que ele fez prodígios!
- Os confins do universo contemplaram / a salva-
ção do nosso Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó 
terra inteira, alegrai-vos e exultai!

8. SEGUNDA 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 nossa união com Cris-
to, no céu. 4Em Cristo, ele nos escolheu, antes da 
fundação do mundo, para que sejamos santos e 
irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. 5Ele nos 
predestinou para sermos seus filhos adotivos por 
intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão 
da sua vontade, 6para o louvor da sua glória e da 
graça com que ele nos cumulou no seu Bem-ama-
do. 11Nele também nós recebemos a nossa parte. 
Segundo o projeto daquele que conduz tudo con-
forme a decisão de sua vontade, nós fomos pre-
destinados 12a sermos, para o louvor de sua glória, 
os que de antemão colocaram a sua esperança 
em Cristo. - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 1,26-38)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é con-
tigo!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo Lucas.
- 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 virgem, prometida em 
casamento a um homem chamado José. Ele era 
descendente de Davi e o nome da Virgem era 
Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está conti-
go!”. 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, porque encontraste graça diante de 
Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um filho, 
a quem porás o nome de Jesus. 32Ele será gran-
de, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor 
Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele reina-
rá para sempre sobre os descendentes de Jacó, 
e o seu reino não terá fim”. 34Maria perguntou ao 
anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço 
homem algum?”. 35O anjo respondeu: “O Espírito 
virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com 
sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer 
será chamado Santo, Filho de Deus. 36Também 
Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. 
Este já é o sexto mês daquela que era considera-

da estéril, 37porque para Deus nada é impossível”. 
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! 
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Niceno-Cons-
tantinopolitano)
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador 
do céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai antes 
de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, 
/ Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai. / Por ele todas 
as coisas foram feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: 

(aqui todos se ajoelhem)

e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. 

(aqui todos se levantem)

Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pila-
tos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de 
novo há de vir, / em sua glória, / para julgar os 
vivos e os mortos; / e o seu reino não terá fim. / 
Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, 
/ e procede do Pai e do Filho; / e com o Pai e o 
Filho é adorado e glorificado: / ele que falou pelos 
profetas. / Creio na Igreja, una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batismo para remis-
são dos pecados. / E espero a ressurreição dos 
mortos / e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.
- (Introdução por conta do presidente da celebra-
ção).
1. Deus eterno e onipotente, que sustentais com 
vossa graça a Santa Igreja, fazei que o Santo Padre 
e os Bispos a ele unidos nunca deixem de buscar 
a proteção materna da Virgem Imaculada, oremos.
- Senhor, escutai a nossa prece!
2. Deus eterno e onipotente, que amais a todos 
sem distinção, fazei que as mães de família en-
contrem na Virgem Imaculada modelo de entrega 
generosa à vocação maternal, oremos.
3. Deus eterno e onipotente, cujo Espírito a todos 
vivifica, fazei que os cristãos perseguidos por pro-
fessarem a fé católica sejam corajosos e confian-
tes na intercessão eficaz da Virgem Imaculada, 
oremos.
4. Deus eterno e onipotente, que tudo criastes 
com perfeição e equilíbrio, fazei com que as jo-
vens de nosso tempo não se deixem desviar do 
bom caminho e tenham Maria, a Virgem Imacula-
da, como modelo de virtude cristã, oremos.
5. Deus eterno e onipotente, cuja misericórdia não 
se pode medir, fazei que as associações marianas 
espalhadas pelo mundo encontrem nas virtudes 
da Virgem Imaculada modelo e inspiração para a 
missão, oremos.



A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual, 
vai, apresenta ao Pai teu Menino Luz que chegou 
no Natal. / E junto à sua cruz, quando Deus mor-
rer, fica de pé, sim, Ele te salvou, mas o ofereceste 
por nós com toda fé.
2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus: 
morte e ressurreição, vida que brotou de sua ofer-
ta na cruz. / Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida 
uma oblação, culto agradável a Deus é fazer a 
oferta do próprio coração

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício 
para a glória do teu nome para o nosso bem e 
de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos 
oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida 
sem o pecado original; e, ao proclamarmos que a 
vossa graça a preservou de toda culpa, livrai-nos, 
por sua intercessão, de todo pecado. Por Cristo, 
nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO: 
MARIA E A IGREJA)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração esta em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nossa dever e nossa salvação.

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lu-
gar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Pode-
roso. A fim de preparar para o vosso Filho mãe que 
fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da 
mancha do pecado original, enriquecendo-a com a 
plenitude da vossa graça. Nela, nos destes as pri-
mícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem 
mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na 
verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Sal-
vador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos 
pecados. Escolhida, entre todas as mulheres, mo-
delo de santidade e advogada nossa, ela intervém 
constantemente em favor de vosso povo. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a 
vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do universo, 
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, por-
que, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda parte, do nas-
cer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Es-
pírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem 

o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este 
mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cáli-
ce em suas mãos, deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convos-
co e concedei que, alimentando-nos com o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu es-
poso, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sa-
crifício da nossa reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso 
Bispo Cesar, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mi-
sericórdia, todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos eternamente 
da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
- Amém!



A IMACULADA CONCEIÇÃO
No mês da Natividade de Nosso Senhor, como Jesus de Nazaré, o Cristo Redentor das gerações, 

também celebramos uma data importante, a da Bem-Aventurada entre as gerações, nossa Mãe Maria 
Santíssima, a Imaculada Conceição.

No dia 8 de dezembro a Igreja celebra o dogma da Imaculada Conceição, a concebida sem pe-
cado original, proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX.

Nossa Mãe Santíssima com esta titulação chama a cada filho de Deus a fazer um resgate especial, 
o de vivenciarmos com afinco, pela graça do Espírito Santo, o que está escrito na primeira página da 
Bíblia, de que cada filho de Deus deve ser visto como a “imagem e semelhança de Deus” (Gn 1,26).

Portanto, somos chamados a resgatar a nossa essência, a nossa originalidade, de não sermos 
manchados pela corrupção do pecado, e, sim, reconhecidos como imagem e semelhança de Deus, 
na santidade vivida no cotidiano.

Reconhecimento dirigido pela igreja a Nossa Senhora, que pela obra Salvífica da Trindade Santa 
lhe conduziu a vir à vida sem a mancha do pecado, ou seja, na integralidade, originalidade e essência 
da vida humana, possibilitando que nós hoje procuremos e encontremos esta vida de santidade que 
tanto almeja Jesus Cristo, o pastor das cem ovelhas, a encontrar todos os Filhos de Maria, Mãe do 
Redentor, todos os filhos de nosso Pai do céu em tal digna disposição de vida.

Pe. Luciano Barbosa - Pároco da Paróquia Imaculada Conceição (Eugênio de Melo – SJC)

2. Povo de Deus, foi assim / nem montanha ou 
distância qualquer / me impediu de servir e sorrir 
/ visitei, com meu Deus, fui irmã. / Mãe do Se-
nhor, nossa Mãe / nós queremos contigo apren-
der / desapego, bondade, teu “sim” e acolher o 
teu Filho que diz:

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Senhor nosso Deus, que a comunhão 
na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do 
pecado original, do qual Maria foi preservada de 
modo admirável ao ser concebida sem pecado.  
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem 
Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua 
bênção.
- Amém.
- Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a 
proteção da Virgem, por quem recebestes o au-
tor da vida.
- Amém.
- E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua 
solenidade, possais colher a alegria espiritual e o 
prêmio eterno.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † 
e Espírito Santo. 
- Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, vivendo a es-
perança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo.
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs 
com sua cruz, saudai-vos com um sinal de recon-
ciliação e de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu Sangue 
permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e sei 
salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
1. Povo de Deus  foi assim / Deus cumpriu a pa-
lavra que diz / “Uma virgem irá conceber” / e a 
visita de Deus me fez mãe! / Mãe do Senhor, nos-
sa Mãe / nós queremos contigo aprender / a hu-
mildade, a confiança total / e escutar o teu Filho 
que diz:
Senta comigo à minha mesa/ nutre a esperança, 
reúne os irmãos/ Planta meu Reino, transforma 
a terra/ mais que coragem, tens minha mão.
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