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Imaculada Conceição
Ano A

“Avé, cheia de graça!...”
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Imaculada Conceição
(Desafios e respostas)

1.ª Leit. – Gen 3, 9-15. 20; 
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit – Rom 15, 4-9;
Evangelho – Lc 1, 26-38.

Na Solenidade da Imaculada Conceição somos convidados a equa-
cionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos 
o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com 
um coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o 
mundo.

A primeira leitura mostra (recorrendo à história mítica de Adão e 
Eva) o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferi-
mos caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência… Viver à 
margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, 
de destruição, de infelicidade e de morte.

A segunda leitura dirige-se àqueles que receberam de Jesus a pro-
posta do “Reino”: sendo o rosto visível de Cristo no meio dos homens, eles 
devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si, 
acolhendo e ajudando os irmãos mais débeis, a exemplo de Jesus.

O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao 
contrário de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a auto-
suficiência e preferiu conformar a sua vida, de forma total e radical, com 
os planos de Deus. Do seu “sim” total, resultou salvação e vida plena 
para ela e para o mundo.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.
Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
 o amor do Pai  e a comunhão do Espírito Santo, 
 estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – «Preparai o caminho do Senhor, 
 endireitai as suas veredas».
 Esta é a frase que ressoa na nossa celebração. 
 Junto ao rio Jordão, João Baptista atrai 
 pessoas de todas as classes sociais 
 com a sua convicção, 
 com as suas palavras e com a sinceridade 
 da sua vida de homem entregue a Deus. 
 Também nós, 
 como aqueles que se aproximavam de S. João, 
 queremos escutar esta palavra 
 que nos convida à conversão 
 para assim prepararmos a vinda do Senhor. 
 Que o Senhor, hoje e sempre, 
 nos encontre vigilantes e predispostos 
 a transformar a nossa vida. 
 Iniciemos a nossa celebração 
 acendendo a segunda vela da Coroa do Advento, 
 pedindo ao Senhor 
 que venha e habite em nossos corações. 

Acende-se a 2.ª vela da Coroa do Advento

Pres. – Deus omnipotente, ao acendermos mais esta vela 
 em honra do Advento do vosso Filho,
 dai ao vosso povo 
 a graça de esperar vigilante a sua chegada,
 para que, instruídos pelo próprio Salvador,
 corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
 que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Todos –  Amen.
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Pres. – Irmãos:
 Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
 reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Senhor, Luz de todos os povos, 
    tende piedade de nós.
Todos – Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Cristo, Paz e Alegria dos corações, 
    tende piedade de nós.
Todos – Cristo, tende piedade de nós.

Pres. – Senhor, Emanuel, Deus-Connosco, 
    tende piedade de nós.
Todos – Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso 
 tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus, 
 que, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, 
 preparastes para o vosso Filho uma digna morada 
 e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, 
 a preservastes de toda a mancha, 
 concedei-nos, por sua intercessão, 
	 a	graça	de	chegarmos	purificados	junto	de	Vós.	
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Génesis   (Gen 3,9-15.20)

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela»

Depois de Adão ter comido da árvore,
o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: “Onde estás?”
Ele respondeu:
“Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim
e, como estava nu, tive medo e escondi-me”.
Disse Deus:
“Quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?”
Adão respondeu:
“A mulher que me destes por companheira 
deu-me do fruto da árvore e eu comi”.
O Senhor Deus perguntou à mulher:
“Que	fizeste?”
E a mulher respondeu:
“A serpente enganou-me e eu comi”.
Disse então o Senhor à serpente:
“Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos
e entre todos os animais selvagens.
Hás-de rastejar e comer do pó da terra
todos os dias da tua vida.
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a descendência dela. 
Esta te esmagará a cabeça
e tu a atingirás no calcanhar”.
O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’,
porque ela foi a mãe de todos os viventes.
     Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a)

Refrão:  Cantai ao Senhor um cântico novo:
 o Senhor fez maravilhas.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se	da	sua	bondade	e	fidelidade
em favor da casa de Israel.

Os	confins	da	terra	puderam	ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 15, 4-9)

Cristo salva todos os homens

Irmãos:
Tudo o que foi escrito no passado
foi escrito para nossa instrução,
a	fim	de	que,	
pela paciência e consolação que vêm das Escrituras,
tenhamos esperança.
O Deus da paciência e da consolação vos conceda
que alimenteis os mesmos sentimentos 
uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus,
para que, numa só alma e com uma só voz,
glorifiqueis	a	Deus,	Pai	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo.
Acolhei-vos, portanto, uns aos outros,
como Cristo vos acolheu, para glória de Deus.
Pois Eu vos digo que Cristo Se fez servidor dos judeus,
para	mostrar	a	fidelidade	de	Deus
e	confirmar	as	promessa	feitas	aos	nossos	antepassados.
Por sua vez, 
os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia,
como está escrito:
«Por isso eu Vos bendirei entre as nações
e cantarei a glória do vosso nome».
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 1, 28)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

  Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
    bendita sois Vós entre as mulheres

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 1, 26-38)

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo»

Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo:
“Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo”.
Ela	ficou	perturbada	com	estas	palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo:
“Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; 
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e	o	seu	reinado	não	terá	fim”.
Maria disse ao Anjo:
“Como será isto, se eu não conheço homem?”
O Anjo respondeu-lhe:
“O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E	a	tua	parenta	Isabel	concebeu	também	um	filho	na	sua	velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível”.
Maria disse então:
“Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra”.
     Palavra da Salvação
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Reflexão Homilética
Neste tempo de Advento, a caminho do Natal de Jesus, somos 

convidados a olhar para Maria, a IMACULADA, e nela reconhecer o 
modelo de como acolher Jesus, que está a chegar?

As leituras falam-nos do Plano de Deus, no qual Maria foi in-
serida:

A 1.ª  Leitura apresenta-nos o episódio do Pecado Original:
A vitória da Mulher e ae sua descendência contra a serpente 

(Gn 3, 9-15). Este texto não devemos tomá-lo à letra. Com ele o autor 
sagrado quer explicar a origem do mal no mundo. Ele vê ao redor de 
si a opressão, as injustiças e violências.  Será que foi esse o mundo 
criado por Deus? 

A resposta é dada por imagens que devem ser interpretadas:
– Foi comido um fruto proibido: O homem não aceitou a sua 

condição de criatura e tomou o lugar de Deus.
– Essa auto-suficiência é comparada a uma serpente que nos dá 

uma ideia falsa de Deus e leva-nos a escolher o mal.
– A “nudez” (a condição de criatura) maravilhosa no corpo e na 

mente, depois do pecado, começa a causar vergonha.
– O homem não está no seu lugar: não considera mais Deus um 

amigo com o qual passeia no jardim e passa a vê-lo como adversário 
e evita-o (esconde-se).

– O pecado rompe a confiança entre as pessoas: Adão acusa Eva; 
Eva culpa a serpente...

– A Luta entre a “serpente” e o homem continuará até o fim 
do mundo,  mas a descendência da mulher prevalecerá e esmagará a 
cabeça da serpente.

Na 2.ª Leitura, São Paulo exorta os cristãos a viver no amor, 
dando umas indicações práticas sobre o comportamento que devem 
assumir para com os irmãos. (Rm 15,4-9) 

No Evangelho, a saudação do anjo a Maria faz-nos entender 
quem é o Filho de Maria (Lc 1,26-38).

O texto não é um relato histórico, mas uma CATEQUESE, des-
tinada a proclamar certas realidades salvíficas: 

– O Anúncio do nascimento de um menino é frequente na Bíblia 
e revela que ele é um dom de Deus...

– O Messias é pobre entre os pobres: Num povoado desconhe-
cido da Galileia... 

A uma mulher virgem (para uma mulher judia não ter filhos era 
uma vergonha)
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– O Diálogo do anjo com Maria:
   – “Ave Cheia de Graça”: A Voz dos profetas na boca do anjo: 
 – Realizam-se todas as promessas: “Uma Virgem conce-

berá...”
   – Troca o nome: “Cheia de Graça”: quando Deus troca o nome, 

destina a uma missão. 
   – Anúncio do nascimento confirma a profecia feita a Davi:      Jesus 

é o Messias esperado, cujo reino será eterno.
  – Sobre Maria pousou a “sombra” do Altíssimo: o próprio Deus 

se tornou presente nela. É uma profissão de fé na divindade do filho 
de Maria.

   – “Eis aqui a serva...”: Maria reconhece que Deus a escolheu, 
aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua disposição 
de cumprir,com fidelidade o Plano de Deus;.

O que nos diz esta festa?
– Deus ama os homens e tem um projecto de vida plena para lhes 

oferecer. 
– Como intervém Deus na história e concretiza essa oferta de 

salvação? 
  A história de Maria é uma resposta: através de pessoas atentas 

aos seus projectos e de coração disponível para o serviço aos irmãos, 
Deus actua no mundo, manifesta aos homens o seu amor e convida cada 
pessoa a percorrer os caminhos da felicidade e da realização plena.  

– Quais os instrumentos de Deus na realização de seus planos?
Deus age através de pessoas, independentemente de suas quali-

dades humanas. O que é decisivo é a disponibilidade e o amor   com 
que acolhem e testemunham as propostas de Deus. 

– Como responder aos apelos de Deus?
  Confrontada com os planos de Deus, Maria responde com um 

“Sim” total e incondicional, renunciando seu programa de vida e os 
seus projetos pessoais. 

– Como Maria chegou a esta confiança incondicional em Deus? 
– Com uma vida de diálogo, de comunhão, de intimidade com 

Deus. 
– Deus ocupava o primeiro lugar e era a sua prioridade funda-

mental. 
– Era uma pessoa de oração e de fé, que fez a experiência do en-

contro com Deus e aprendeu a confiar totalmente nele. 
No meio da agitação de todos os dias, encontro tempo e di-

sponibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com ele, para 
tentar perceber os seus sinais nas indicações que ele me dá dia a dia?
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Profissão de Fé
Pres.  – Irmãos caríssimos: 
 Pelo mistério pascal, 
 fomos sepultados com Cristo no Baptismo, 
 para vivermos com Ele uma vida nova. 
 Renovemos, agora, as promessas do santo Baptismo, 
 pelas quais renunciámos outrora a Satanás
 e às suas obras 
	 e	prometemos	servir	fielmente	a	Deus	
 na santa Igreja católica.

Pres.  – Renunciais a Satanás e a todas as suas obras
 e a todas as suas seduções?
Todos – Sim, renuncio!

Pres.  – Credes em Deus Pai, Todo Poderoso,
  Criador do Céu e da terra?
Todos – Sim, creio!

Pres.  – Credes em Jesus Cristo, seu Único Filho, 
 Nosso Senhor
 que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado,
 ressuscitou dos mortos
 e está sentado á direita de Deus Pai?
Todos – Sim, creio!

Pres.  –  Credes no Espírito Santo,  
 na Santa Igreja Católica,
 na Comunhão dos Santos,
 na remissão dos pecados, 
 na ressurreição da carne e na vida eterna?
Todos – Sim, creio!

Pres.  – Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja 
 que nos gloriamos de professar 
 em Jesus Cristo Nosso Senhor.
Todos – Amen.
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Oração Universal

Pres. – Irmãos caríssimos:
 Reunidos em assembleia santa, 
 bendigamos a Deus que nos enviou, 
 em seu Filho Jesus Cristo, 
 a grande bênção prometida a nossos pais, 
 e, por intercessão da Virgem Imaculada, 
 nossa Mãe e Padroeira de Portugal, 
 peçamos ao Senhor que nos escute,  
 dizendo com alegria:
  «Interceda por nós, a Virgem Imaculada».

 1. Pela santa Igreja, presente em toda a terra, 
 para que não se deixe enganar pelo demónio, 
 e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, 
 oremos por intercessão de Maria. 
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, 
 oremos por intercessão de Maria. 
3.  Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 
 para que reconheçam na Virgem Imaculada 
 o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, 
 oremos por intercessão de Maria. 
4.  Pelos governantes e autoridades da nossa terra, 
 para que pensem sobretudo nos mais pobres 
 e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, 
 oremos por intercessão de Maria. 
5.  Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 
 para que saibam acolher e agradecer 
 o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, 
 oremos por intercessão de Maria. 
6.  Pelos que cederam à tentação do inimigo 
 e por todos os que vivem em pecado, 
 para que se arrependam e recebam o perdão, 
 oremos por intercessão de Maria.
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7.  Pelos que nas Visitas Pastorais celebraram a Confirmação, 
 para que fiéis aos compromissos que agora assumiram
 como Maria levem Cristo ao mundo de hoje,
 oremos por intercessão de Maria. 

Pres. – Concedei, Deus omnipotente e misericordioso,
 que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo
 para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo,
 mas que a sabedoria do alto
 nos leve a participar no esplendor da sua glória.
 Ele que é Deus convosco 
 na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor, 
 o sacrifício de salvação que Vos oferecemos 
 na solenidade da Imaculada Conceição 
 da Virgem Santa Maria 
 e, assim como acreditamos que, por vossa graça, 
 ela foi isenta de toda a mancha, 
 sejamos nós, por sua intercessão, 
 livres de toda a culpa.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte, 
	 e	louvar-Vos,	bendizer-Vos	e	glorificar-Vos	
 na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria.
 Vós a preservastes de toda a mancha do pecado original, 
 para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, 
 fosse a digna Mãe do vosso Filho. 
 Nela destes início à santa Igreja, 
 esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga, 
 resplandecente de beleza e santidade. 
 Dela, Virgem puríssima, 
 devia nascer o vosso Filho, 
 Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. 
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 Vós a destinastes, acima de todas as criaturas, 
	 a	fim	de	ser,	para	o	vosso	povo,	
 advogada da graça e modelo de santidade.
 Por isso, com os Anjos e os Santos, 
 proclamamos com alegria a vossa glória, 
 cantando numa só voz: 

     Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
 sois a fonte de toda a santidade.

 Reunidos na Vossa presença,
 em comunhão com toda a Igreja,
 ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria,
 escolhida para ser Mãe do redentor,
 foi concebida sem mancha do pecado original,
 humildemente Vos suplicamos:

 Santificai	estes	dons,
 derramando sobre eles o Vosso Espírito Santo, 
 de modo que se convertam para nós 
 no Corpo e Sangue ✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
 que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

 Ele na hora em que se entregava,
 para voluntariamente sofrer a morte,
 tomou o Pão e, dando graças, 
 partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo: 

 Tomai Todos e comei. 
 isTo é o meu corpo 
 que será enTregue por vós.
 De	igual	modo,	no	fim	da	Ceia,	
 tomou o Cálice e dando graças, 
 deu-o aos seus discípulos, dizendo: 
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 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 pecados. 
 Fazei isTo em memória de mim.
Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!
Pres. – Celebrando agora, Senhor,   
 o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
 enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
 nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, 
 e vos damos graças, 
 porque nos admitistes à vossa presença 
 para Vos servir nestes santos mistérios.

 Humildemente vos suplicamos que, 
 participando no Corpo e Sangue de Cristo,
 sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

 Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja, 
 dispersa por toda a terra,
 e tornai-a perfeita na caridade, 
 em comunhão com o Papa Francisco, 
 o nosso Arcebispo Jorge e os bispos do mundo inteiro,
 os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todos aqueles que estão ao serviço do Vosso Povo.

 Lembrai-Vos também dos nossos irmãos 
 que morreram na esperança da Ressurreição (…)
 e de todos os que já partiram deste mundo, 
 admiti-os na luz da Vossa presença.
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 Tende misericórdia de todos nós, Senhor, 
 e dai-nos a graça de participar na vida eterna, 
 com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
 os santos apóstolos e todos os santos, 
 que desde o princípio do mundo, 
 viveram na Vossa amizade,
 para cantarmos os vossos louvores, 
 por Jesus Cristo, Vosso Filho.

 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. 

Todos – Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.
  O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
  perdoai-nos as nossas ofensas,
  assim como nós perdoamos 
  a quem nos tem ofendido;
  e não nos deixeis cair em tentação; 
  mas livrai-nos do mal.
Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
 e de todo o pecado,
 que nos afastam de Vós e nos opõe aos outros.
 Pela intercessão de Maria, Mãe da esperança,
 revesti-nos sempre do manto baptismal,
 e assim estaremos prontos para a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
	 vede	como	caminhamos	dificilmente,
 para irmos ocupar 
 o lugar que nos reservais no Vosso reino.
 Que a Virgem Maria, e os santos nossos protectores,
 venham sempre ajudar-nos
	 a	fim	de	celebrarmos,	um	dia,	com	o	Pai,	
 a festa eterna da Vossa misericórdia,
 segundo a Vossa vontade. 
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu. 

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo. 

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
  tende piedade de nós.
   Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
  tende piedade de nós.
   Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
  dai-nos a paz. 

Pres. – Felizes os convidados 
 para o Banquete do Senhor:
 Eis o Cordeiro de Deus, 
 que tira o pecado do mundo.
 
Todos – Senhor, eu não sou digno 
 de que entreis na minha morada,
 mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – O sacramento que recebemos, Senhor, 
 cure em nós as feridas daquele pecado, 
 do qual, por singular privilégio, 
 preservastes a Virgem Santa Maria, 
 na sua Imaculada Conceição.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Bênção Final
Bispo – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus, que, na Sua benigna providência,
 por meio de Seu Filho, nascido da Virgem Maria,
 quis salvar o género humano,
 Se digne enriquecer-vos com a Sua bênção.
R.: Amén.
Pres. – Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte,
 a protecção da Virgem Santíssima,
 pela qual recebestes o autor da vida.
R.: Amén.
Pres. – A todos vós, que hoje vos reunistes
 para celebrar digna e fervorosamente
 a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria,
 Deus vos conceda a alegria espiritual
 e a recompensa eterna.
R.: Amén.
Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


