
 

 

 

 

 

 

Nesta Solenidade da Imaculada Concei-

ção podemos contemplar como Deus 

prepara e encontra em Maria uma digna 

morada para o Seu Filho.  

Como Maria, somos chamados a abrir a 

nossa casa, o nosso coração, para que 

Deus nos venha habitar.  

Porque somos humanos e nascemos pe-

cadores, no dia do nosso Batismo foi 

feita uma oração, pedindo ao Senhor 

que, pela Sua graça, o mal não tivesse em 

nós a última palavra.  

Fomos ungidos com o óleo da fortaleza, 

para sairmos vitoriosos desta nossa luta 

quotidiana contra o mal.  

Palavra de Deus 

Depois de Adão ter comido da árvore, o Se-

nhor 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: 

«…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 ser-

pente enganou-me e eu comi». Disse en-

tão o Senhor Deus à serpente: «Por teres 

feito semelhante coisa, … 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 des-

cendência 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.  
 

(1ª Leitura) 

Referências batismais 

Recordar a oração de exorcismo e a un-

ção pré-batismal, com o óleo dos catecú-

menos e a sua relação com a libertação 

do pecado original. Pelo Batismo tor-

namo-nos, à imagem de Maria, templos 

do Espírito Santo, digna morada de 

Deus. 

 
Oração da Coroa do Advento 
para a memória do Batismo 

Pelo Batismo tornamo-nos templos do 

Espírito Santo, somos habitados por 

Deus. Porque fomos arrebatados às trevas, 

para o reino admirável da luz divina, acen-

demos esta segunda vela da coroa do Ad-

vento. 

 

Senhor Jesus: 

para nasceres em nós,  

precisaste de uma digna morada: 

pura, imaculada, cheia de beleza.  



 

Encontraste sobre a Terra 

a Virgem Santa Maria,  

a mais bela e humilde criatura humana. 

Deste-Lhe a graça de vir a este mundo 

sem mancha do pecado, 

cheia da Tua luz divina. 
 

Acendemos esta vela, 

porque, graças ao nosso Batismo,  

fomos libertos do mal e conduzidos  

para o reino admirável da Tua luz.  
 

Senhor,  

faz com que nos tornemos, cada vez mais,  

pessoas habitadas pelo Teu amor,  

o berço limpo e lavado  

onde possas nascer,  

na luz e na graça de cada novo dia. Ámen. 
 

 

Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

• Pedir e oferecer o perdão.  

• Participar no Sacramento da Recon-

ciliação, no dia 10 de dezembro, às 

21:30 horas.  

• Rezar todos os dias da semana uma 

Ave Maria à Mãe da Misericórdia. 

 

Para a Catequese: 

• Rezar todos os dias a oração da Con-

fissão e o Ato de Contrição. 

 

Para a Eucaristia do próximo Domingo: 
 

• Trazer uma oferta (monetária) para 

os mais pobres, para ser colocada no 

‘Lugar da Partilha’ à entrada da 

Igreja. 

 

Para a Catequese: 

• Trazer os seguintes géneros alimen-

tares – atum ou salsichas enlatadas – 

para colocar no ‘Lugar da Partilha’. 


