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AVE, MARIA, CHEIA DE GRAÇA. 
 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

Exulto de alegria no Senhor e minh’alma rejubila no meu Deus, 
pois com a veste da salvação me revestiu, 
e com o manto da justiça me envolveu, 
qual esposa adornada de suas joias. 

CÂNTICO ACENDER A COROA DE ADVENTO 

O Senhor dará a coroa da justiça  
àqueles que esperam, com amor, a Sua vinda. 
Àqueles que esperam, àqueles que esperam, 
com amor, com amor, a Sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia. 

PRIMEIRA LEITURA Gen 3, 9-15.20 «Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a 
descendência dela» 

Leitura do Livro do Génesis 

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 Deus à serpente: «Por teres feito semelhante coisa, maldita 
sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selva-
gens. 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 calca-
nhar». O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’, porque ela foi a mãe de 
todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

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

Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo  
pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai.  

SEGUNDA LEITURA Rom 15, 4-9 «Cristo salva todos os homens» 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

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 promessas feitas aos nos-
sos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua miseri-
córdia, como está escrito: «Por isso eu Vos bendirei entre as nações e cantarei 
a glória do vosso nome». Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Lc 1, 26-38 «Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo» 

 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, 



da descendência de David. 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. Con-
ceberás 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 ho-
mem?». 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. Glória a Vós, Senhor. 

ACLAMAÇÃO DEPOIS DO EVANGELHO 

Como os ramos unidos à videira, faz-nos, ó Pai, dar frutos de vida verdadeira. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

O pão que comemos e o vinho que bebemos  
é Jesus, filho de Deus, nascido da Virgem Maria. 

CÂNTICO FINAL 

Glória a ti, ó Filha de Sião, – Glória a ti, Rainha da paz! 
Glória a ti, ó Virgem da promessa, – Glória a ti, Rainha da paz! 
Aleluia, aleluia, aleluia! - bis 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Avé, cheia de graça (…) faça-se em mim segundo a tua palavra». Como esco-
lhida para ser a mãe do Redentor, desde o início, Maria esteve sob a proteção 
de Deus, não estando nunca sob o selo do pecado das origens. Desde a sua 
conceção a graça de Deus inebriou totalmente o coração da nossa Mãe do Céu. 
Ela é a cheia de graça, a abençoada e protegida. E quando foi interpelada pelo 
anjo, Maria disse sim à dadiva do alto e ao projeto divino. Maria é assim modelo 
de todos os crentes, e ensina-nos a viver sob a mão protetora do divino e a 



colocar n’Ele toda a nossa esperança. Tal como Maria, se nos deixarmos inebriar 
pela graça de Deus, somos capazes de vencer o mal na sua raiz. Eis o desafio 
para esta semana: dizer sim à graça divina. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 25.04.2018 

CATEQUESE III – A FORÇA DE VENCER O MAL 

Continuemos a nossa reflexão sobre o Batismo, sempre à luz da Palavra de Deus. 

É o Evangelho que ilumina os candidatos e suscita a adesão de fé: «O Batismo é, 
de modo totalmente particular, o “sacramento da fé”, uma vez que é a entrada 
sacramental na vida de fé» (Catecismo da Igreja Católica, 1236). E a fé é a entrega de 
nós mesmos ao Senhor Jesus, reconhecido como «nascente de água [...] para a 
vida eterna» (Jo 4,14), «luz do mundo» (Jo 9,5), «vida e ressurreição» (Jo 11,25), como 
ensina o itinerário percorrido, ainda hoje, pelos catecúmenos já prestes a receber 
a iniciação cristã. Educados pela escuta de Jesus, pelo seu ensinamento e pelas 
suas obras, os catecúmenos voltam a viver a experiência da mulher samaritana 
sedenta de água viva, do cego de nascença que adquire a vista, de Lázaro que 
sai do sepulcro. O Evangelho traz em si a força de transformar quem o recebe 
com fé, arrancando-o do domínio do maligno, a fim de que aprenda a servir o 
Senhor com alegria e novidade de vida. 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  08 A 14 DEZEMBRO 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial. 

CONFISSÕES. Terça-feira, dia 10, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial, faremos 
a Celebração Penitencial de Advento – Confissões. 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. No próximo sábado, dia 14, come-
moramos o 39º aniversário da dedicação da Igreja de Nossa Senhora de 
Fátima da Cruz de Pau. Para assinalar a data celebraremos Eucaristia de 
Acção de Graças às 21:00 horas. 

CATEQUESE. As crianças do 5.º Ano da Catequese, conjuntamente com pais 
e catequistas, irão numa Peregrinação ao Santuário de Fátima. Para con-
cretizar esse objetivo, os pais, à saída da Igreja organizaram uma Venda de 
Natal. Agradecemos a vossa colaboração. 
 


