
F/. Ajuda-nos a saber esperar com fidelidade e 
com esperança as promessas de Deus nosso Pai.

1 Pai Nosso / 1 Ave Maria

P/. Que o Deus que esperamos 
P/. nos abençoe e nos guarde. 
T/. Ámen.

M/. Que o Deus do encontro 
M/. nos mostre o Seu rosto e nos traga a paz. 
T/.  Ámen.

F/. Que o Deus connosco 
F/. nos dê a alegria da salvação. 
T/. Ámen.

+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Ámen. 

Mãe! Maria, Imaculada Conceição, recebe hoje 
os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. 
Para que nos sintamos membros vivos da família 
dos filhos de Deus e a nossa fé seja perseverante, 
a nossa caridade constante e a nossa esperança 
firme: Mãe, ajuda-nos a escutar com um coração 
bom e generoso. Avé- Maria…

SOLENIDADE DA
IMACULADA CONCEIÇÃO
08 dezembro

Consagração
plena a Deus: 

Maria,
a Imaculada
Conceição!



Momento de Oração em Família
P/M=Pai/Mãe | T=Todos | F=Filho(s)

P/M/. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T/. Ámen.

Colocar no presépio a imagem do Anjo ou Estrela.

P/M/. A graça e a paz de Jesus Cristo, que espera-
mos com alegria, estejam sempre connosco.

T/. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de 
Cristo.

P/M/. Do Evangelho de São Lucas
«Então o anjo continuou: «Não tenhas medo, Ma-
ria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grá-
vida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de 
Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do 
Deus altíssimo.»

P/. Movidos pela esperança de Maria, damos mais 
um passo para chegar a Vós, Senhor, acolhendo 
no silêncio do coração a Palavra.

M/. Maria, inesperadamente foste surpreendida 
pela voz do Anjo! No entanto, há muito tempo a 
tua fidelidade a Deus te colocava na atitude da 
espera do Filho de Deus.

Tema: 
Bendita sois vós entre as mulheres

Provisão para o caminho: 

ESPERANÇA
Intenção na Oração individual: Rezar pela paz no mundo

1ª Leitura (Gen 3, 9-15.20)
Estabelecerei inimizade entre a tua descendência 

e a dela

2ª Leitura (Ef 1, 3-6.11-12)
Deus escolheu-nos em Cristo, 

antes da criação do mundo

Evangelho (Lc 1, 26-38)
Avé, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo

Como se chama a mãe de Jesus? Ela tem, pelo me-
nos, três nomes. Os pais dela deram-lhe o nome de 
Maria. Ela chamouse a si mesma “serva do Senhor”. 
Mas Deus dá-lhe o nome de “cheia de graça”. É um 
nome que fala de plenitude, de uma perfeição que só 
pode vir de Deus. Desde sempre Maria foi amada e 
olhada com ternura por Deus. Com Maria também nós 
podemos perceber qual é o nome que Deus nos dá. 
Ele ama-nos desde sempre, sente-Se contente com 
a nossa vida. Ele quer apenas que O deixemos entrar 
em nós, para que também nós possamos ser cheios 
de Deus e da sua graça.


