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Imaculada Conceição
Nota História

Mais do que qualquer outro tempo do

Ano Litúrgico, o Advento é tempo de Ma-

ria, pois é nele que A vemos em mais íntima

relação com o Seu filho, ao Qual está unida

"por vínculo estreito e indissolúvel" (LG.

53).

Se o Senhor veio ao meio dos homens, se

Ele vem ainda, é por meio de Maria. N'Ela

se cumpre, na verdade, o mistério do Ad-

vento.

Embora, na sua origem e no seu princí-

pio, a Solenidade da Imaculada Conceição, que vem do século XI, não

nos apareça em ligação com o Advento, contudo ela é uma verdadeira

festa do Advento. Ela é a aurora que precede, anuncia e traz em si o Dia

novo, que está para surgir no Natal.

Enaltecendo a Virgem Maria, esta Solenidade, em vez de nos desviar

do Mistério de Cristo, leva-nos, pelo contrário, a exaltar a obra da Re-

denção, ao apresentar-nos Aquela que foi a primeira a beneficiar dos

seus frutos, tornando-se a imagem e o modelo segundo o qual Deus quer

refazer o rosto da Humanidade, desfigurado pelo pecado.

Assim como na aurora se projecta a luz do sol, de cujos raios ela tira

a vida, assim em Maria Imaculada se reflecte o poder do Salvador que

está para vir: a Seus méritos Ela deve, com efeito, o ter sido "remida de

modo mais sublime" (LG. 53).

Festa de Advento, a Solenidade da Imaculada Conceição constitui

uma bela preparação para o Natal.
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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 – Ef 1, 3-6. 11-12;
Evangelho – Lc 1, 26-38.

Na Solenidade da Imaculada Conceição somos convidados a equacionar 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 segunda leitura garante-nos que Deus tem um projecto de vida plena,

verdadeira e total para cada homem e para cada mulher - um projecto que

desde sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projecto, apresentado

aos homens através de Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma resposta

decidida, total e sem subterfúgios.

A primeira leitura mostra (recorrendo à história mítica de Adão e Eva) o que

acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos 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.

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.

Monitor – Hoje celebramos a Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem
Santa Maria. As Igrejas do Oriente e do Ocidente, embora divididas
entre si, nos dias 8 e 9 de Dezembro (8 no Ocidente e 9 no Oriente)
juntam as suas vozes em maravilhosa harmonia para celebrar a
Mãe de Deus. Escutaremos a passagem do Livro do Génesis que
narra a entrada do mal no coração do homem e no mundo. Mas do
que se trata mesmo é da importância da relação do homem com
Deus, e diz-nos que o mal entra no mundo quando o homem quebra
esta relação e se desliga de Deus. Ela faz-nos ver como nós nos
escondemos de nós mesmos e de Deus, e como atiramos facilmente
as nossas culpas sobre os outros. Fugimos, escondemo-nos de nós,
fugimos de nós, e  acusamos os outros. E se não assumimos as
nossas culpas, como podemos corrigir os nossos erros, e como
podemos chegar a descobrir a realidade humana e divina do perdão?
Sim, porque quando nos escondemos de Deus, também escondemos
Deus.

O Padre Francisco, por meio da Bula "Misericordiae Vultus"
– com a qual convocou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia –
, estabeleceu que o Ano Santo seria inaugurado hoje, 8 de dezembro
na solenidade da Imaculada Conceição. Contudo, o Papa Francisco
saiu do seu conforto quotidiano e chamou a atenção do mundo
para a África, na passada semana, levando-lhes o amor e a
humanidade de Cristo, lá mesmo, onde vivem e sofrem. E ao abrir
a primeira porta santa do Jubileu da Misericórdia na catedral de
Bangui – e não na Basílica de São Pedro, como sempre se fez ao
longo dos séculos –, o Papa Francisco mergulhou numa das mais
duras realidades do mundo e falou da urgência da conversão.
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Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.

ou, na Fórmula C

Senhor, nascido de Maria e nosso Irmão,
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, que derramais em nós o Espírito Santo,
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, Criador de um mundo novo,
tende piedade de nós.
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...
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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.

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.
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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

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.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
(Ef 1, 3-6.11-12)

«Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo»

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
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N'Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou,
conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d'Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.

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!...

 ✠ 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.
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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

Proposta de Reflexão Homilética
A Imaculada Conceição da Virgem Maria – é este o mistério que neste dia

celebramos. Hoje, a Virgem foi concebida no ventre de Ana, sua mãe. Mas,
que tem isso de mistério? É verdade que toda vida que brota é um mistério; é
verdade que todo feto, desde o primeiro momento de sua existência, seja são
ou defeituoso, é já uma vida humana e, portanto, um milagre de Deus, um
sorriso de Deus, um presente de Deus - apesar dos monstros de hoje, desta
humanidade desalmada e sem Deus, desejarem tanto negar a dignidade da
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vida humana desde o seu primeiro momento... Se é assim, se cada conceção
neste mundo é um mistério, o que tem de extraordinário a conceção daquela
que será a Mãe de Cristo? Eis o mistério, eis a novidade, eis o extraordinário:
no momento em que Ana, idosa e estéril, concebeu a Virgem Santa, ela, por
ser destinada a ser a Mãe do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
foi preservada da mancha do pecado original. Por outras palavras: a Virgem
Maria, desde o primeiro momento da sua existência no ventre materno, foi
preservada daquela marca negativa, de fechamento e desarmonia, que mancha
e fere a nossa natureza humana. Portanto, a ela, e só a ela, o Senhor pode
exclamar, com as palavras do Cântico dos Cânticos: "Como és bela, minha
amada, como és bela! És toda bela, minha amada, e não tens um só
defeito!" (4,1.7). Que o Senhor Deus exclame assim! Que a Mãe Igreja
cante assim! Que a humanidade exulte assim!

A Igreja desde muito cedo foi compreendendo sempre mais este mistério
da Imaculada Conceição de Nossa Senhora: ela, a Virgem, foi preservada do
pecado graças aos méritos do Cristo, que com a sua paixão, morte e ressurreição
nos libertou do pecado. Como diz São Paulo aos Romanos: "Todos pecaram
e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente
por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus" (3,23s).
Com efeito, sem Jesus, sem a cruz que Deus já sabia que aconteceria, a
Virgem seria tão pecadora quanto todo o resto da humanidade! Mas, a mesma
cruz de Cristo que nos arrancou da lama, nem sequer permitiu que a Mãe do
Cordeiro Imaculado pela lama fosse tocada! Que grande providência de Deus!
Que amorosa sabedoria! Nossa Senhora, mais que todos nós, pode e deve
cantar as palavras do Profeta: "Com grande alegria rejubilo no Senhor, e
a minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e
salvação, como a noiva ornada de suas joias!" (Is 61,10). Nossa Senhora,
de sorriso escancarado, pode erguer o olhar para o Senhor e exclamar: "Eu
vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes que de mim se
rissem os meus inimigos!" (Sl 29,2) Em Maria começou a manifestar-se a
vitória de Cristo contra o Inimigo da nossa raça humana...

Se pensarmos bem, veremos que este mistério tem as suas raízes na
antiguidade, nos primórdios do sonho de Deus. A primeira leitura, do Livro do
Génesis, diz-nos que, quando toda a humanidade foi marcada pelo pecado,
pelo "não" a Deus – esse "não" no qual todos nós já nascemos e que tantas e
tantas vezes vamos dizendo e aprofundando –, o Senhor prometeu uma
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inimizade entre Satanás e a Mulher, entre a descendência de Satanás e a da
Mulher: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a
descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar".
Eis, que mistério tão grande: uma queda, uma miséria, uma misericórdia, uma
inimizade, uma promessa! E, desde então, toda a história da humanidade, todo
o caminho de Israel, todo o Antigo Testamento, foram um correr para essa
promessa, um esperar por esse cumprimento tão santo! Porque, desde o início,
Deus tem um plano, e o seu plano é enviar-nos o Salvador, de modo que tudo
quanto o Pai pensa e sonha para nós, é pensando em Cristo e em função de
Cristo. Escutemos o Apóstolo: "Em Cristo, Deus nos escolheu antes da
criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu
olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por
intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade!" Se Deus
tudo pensou para nós em Cristo, se em Cristo nos predestinou, a Igreja crê
firmemente que, desde o princípio, aquela Mulher anunciada no paraíso, fora
predestinada para ser a Mãe do que esmaga a Serpente, a inimiga de Satanás,
aquela que não tem nenhuma amizade com o pecado, nenhuma convivência
com a descendência da Serpente! E tudo isso, por graça de Deus em Cristo!
Podemos, então, compreender o modo como Gabriel, no Evangelho, saúda
Maria. Como a chama? Não diz o seu nome "Maria", mas chama-a com um
nome novo, aquele que somente Deus, que sonda os corações, poderia conhecer.
Escutemos o Anjo, admiremos: "Salve, ó cheia de graça! O Senhor é
contigo!" Cheia de graça, toda Agraciada, isto é, toda invadida, inundada pela
graça, pelo favor de Deus! Na Virgem Maria não há lugar algum para a "des-
graça" do pecado. Nela, em quem o Santo de Deus, o Cristo, o Santo Messias,
deveria habitar, não pode, não pôde, não poderá nunca haver lugar para o
pecado! Desde o primeiro momento da sua existência, a Virgem foi escolhida
e predestinada para a Mãe do Salvador. Não esqueçamos a palavra da Escritura:
"Em Cristo, ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em caridade, na sua presença." É este mistério
que celebramos! Se Cristo é o Dia, a Virgem é a Aurora; se ele é o Sol, ela é
a Estrela d'Alva; se ele é o Fruto, ela é a Flor bendita! Como é bela a solenidade
deste hoje: é aurora do santo Natal! Aquele que ilumina a noite de Belém e do
mundo é prenunciado pela luminosidade da Virgem Imaculada!

Caríssimos, vivemos num mundo cada vez mais sem graça, um mundo
literalmente "des-graçado", fechado para a graça. Pois bem: neste mundo
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sem graça, celebrar a Imaculada Conceição da Mãe de Deus é proclamar a
vitória da graça sobre o pecado, é renovar a nossa certeza na força que vem
da cruz e ressurreição do Senhor, que dissipa as trevas e vence o mal.

Ó Maria Santíssima, Virgem Imaculada desde a conceição,
intercede por nós, intercede por toda a Igreja,
intercede pela humanidade:
que cada um do nós, aproveitando a misericórdia de Deus,
saiba lutar contra o pecado,
do qual tu foste preservada desde a tua concepção!
Que a força de Cristo Salvador,
que não deixou que o pecado te atingisse,
não deixe que o pecado nos vença!
Ó Alegria do mundo, Estrela d'Alva,
nenhuma outra como tu nos guia!
És o braço do Deus Forte que nos salva, Virgem Maria!
És um Raio de luz lançado às trevas,
para aquecer a terra fria!
Imensa Aurora, a Vida em vós se encerra, Virgem Maria!
Só o trono de Deus é mais sublime, que o teu trono,
à luz do eterno Dia!
Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós!

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.
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2. Pelo Papa N..., 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.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
que convocastes e reunistes estes vossos filhos
para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada,
ouvi as súplicas que Vos dirigem
e fazei que, olhando para Ela, aprendam a imitá-l’A
e a progredir na santidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia EucarísticaLiturgia EucarísticaLiturgia EucarísticaLiturgia EucarísticaLiturgia 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.

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.
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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.

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.
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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:

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!
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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 N...,
o nosso Arcebispo N... 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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Bênção Final
Pres. – 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.

Monitor – Hoje o Papa Francisco abriu a Porta Santa na Basílica de São
Pedro no Vaticano, onde qualquer um que ingresse "poderá
experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e oferece
esperança". No próximo domingo abrir-se-á a Porta Santa na
Basílica de São João de Latrão e depois nas demais Basílicas Papais
e em cada Igreja particular (Sé Catedral), incluindo a Porta da
Misericórdia na Igreja Matriz de Esposende. Por isso, no próximo
Domingo, a missa das 10h00 da Matriz de Esposende começa na
Igreja da Misericórdia de Esposende, com a Procissão até à Matriz,
onde à chegada se procederá à abertura da Porta da Misericórdia,
que será a porta lateral Sul, por onde todos entraremos.

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


