
Solenidade da
Imaculada Conceição

AVE MARIA
- 1.º Volume de Catequese -

As crianças participam na procissão de entrada. Após a genuflexão,

LITURGIA EUCARÍSTICA

Dá-se atenção à presença de Maria na Oração Eucarística.

Depois da oração de pós-comunhão, o acto de entrega da Ave Maria,

com a recitação do Angelus.

V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

R. E Ela concebeu do Espírito Santo. 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois

Vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, 

Jesus. 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e 

na hora da nossa morte. Amen.

V. Eis aqui a serva do Senhor. 

R. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. 

Ave Maria... 

V. E o Verbo Divino incarnou. 

R. E habitou entre nós. 

Ave Maria... 

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 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 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.

As crianças participam na procissão de entrada. Após a genuflexão,

dirigem-se para os lugares a elas reservados junto dos seus pais.

Saudação do sacerdote

Admonição

Um(a) catequista

Celebramos, com alegria, a Solenidade da Imaculada

Conceição. Deus fez com que Maria fosse concebida sem

pecado original. Através de um dom grande e único, Nossa

Senhora foi preservada, por Deus, desde o primeiro instante,

do pecado original porque Ele deveria vir a ser a Mãe de

Jesus, o Salvador.

Maria é a aurora que precede, anuncia e traz em si o Dia

novo, que está para surgir no Natal. Assim como na aurora se

projecta a luz do sol, assim na Imaculada Conceição de Maria

se reflecte o poder do Salvador que está para vir.

Hoje as crianças do primeiro volume de catequese recebem a

Avé-Maria, a belíssima oração recitada pelos cristãos há

muitos séculos e na qual se proclama como o Anjo que a Mãe

de Jesus é cheia de graça. Acompanhemos estas crianças e as

suas famílias com a oração comum, para que a Mãe as

conduza ao encontro com o Filho.

Ave Maria... 

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos.

Infundi, Senhor, como Vos pedimos,

a Vossa graça em nossas almas, para que nós, 

que pela Anunciação do Anjo conhecemos a Incarnação de 

Cristo, Vosso Filho, 

pela Sua Paixão e Morte na Cruz

sejamos conduzidos à glória da Ressurreição. 

Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor. 

Amen.

Benção final e despedida

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.

(Outras intenções).

7. Por cada uma destas crianças que recebem a oração da

Avé Maria para que cresçam na amizade com Jesus, e pelas

suas famílias, para que sejam todos os dias imagem viva da

Família de Nazaré, oremos, por intercessão de Maria.

O sacerdote

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que convocastes e reunistes

estes vossos filhos para celebrarem os louvores da Virgem

Imaculada, fazei que, olhando para Ela, aprendam a imitá-l’A

e a progredir na santidade. Por Cristo, nosso Senhor.



Acto penitencial

O celebrante pode sublinhar a evocação da Virgem Santa Maria neste

acto.

Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei

muitas vezes por pensamentos e palavras, actos e omissões,

(batendo no peito)

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.

Sacerdote

Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os

nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

R. Amen.

Diz-se o Glória.

LITURGIA DA PALAVRA

As leituras são feitas pelos leitores habituais.

PRIMEIRA LEITURA Gen 3, 9-15.20

Homilia

Após a homilia pode guardar-se por alguns momentos o silêncio

sagrado.

Profissão de Fé
Todos se inclinam às palavras: E encarnou... e Se fez homem. (ou:

que foi concebido... nasceu da Virgem Maria quando se recita o

Símbolo dos Apóstolos).

Creio em Deus, 

Pai todo poderoso, 

Criador do Céu e da Terra

E em Jesus Cristo, seu único Filho, 

nosso Senhor que foi concebido

pelo poder do Espírito Santo; 

nasceu da Virgem Maria; 

padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; 

ressuscitou ao terceiro dia; 

subiu aos Céus; 

está sentado à direita

de Deus Pai todo-poderoso, 

de onde há-de vir a julgar os vivos e os mortos.

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.
PRIMEIRA LEITURA Gen 3, 9-15.20

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a

descendência dela».

Salmo Responsorial     Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a)

Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo:

o Senhor fez maravilhas.

SEGUNDA LEITURA Ef 1,3-6.11-12

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

EVANGELHO Lc 1, 26-38

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

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, que

era descendente de David.

de Deus Pai todo-poderoso, 

de onde há-de vir a julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo;

na santa Igreja Católica;

na comunhão dos Santos;

na remissão dos pecados;

na ressurreição da carne;

E na vida eterna. Amen.

Oração universal

Após a introdução feita pelo sacerdote celebrante, as intenções da

oração comum dos fiéis são propostas pelas crianças e pelos pais.

Aquele que preside pode acrescentar outras intenções mais

directamente acomodada às circunstâncias.

Irmãs e irmãos caríssimos: Bendigamos a Deus, que nos

enviou a grande bênção prometida a nossos pais e, por

intercessão da Virgem Imaculada, nossa Padroeira, peçamos

(ou: cantemos), com alegria:

R. Interceda por nós a Virgem Imaculada.

Ou: Interceda por nós a Virgem cheia de graça.

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.


