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FFeessttaa  ddaa  IImmaaccuullaaddaa  CCoonncceeiiççããoo  

VViiggíílliiaa  ddee  oorraaççããoo  

______________________________ 

 
 
 
 

(Prepara-se: um ícone ou uma imagem da Imaculada, um vaso de flores, 
umas velas e a Palavra de Deus.) 
 

Canto inicial 
 

G. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T. Amém. 
 

G. Estamos aqui reunidos ao redor de Maria, a cheia de Graça! Com Ela 
desejamos acolher o seu Filho Jesus, a sua graça que salva, ontem, hoje e 
sempre. Celebremos Maria que nos ensina a escutar o nome novo 
preparado por Deus para nós, a nossa vocação mais bela. Celebremos 
Maria que nos indica e nos encoraja a empreender novos caminhos 
missionários, na confiança e no dom cada vez mai generoso de nós 
mesmos para o mundo.  
 

Gesto: Coloca-se diante do ícone ou da imagem de Maria, o vaso de flores 
e acendem-se as velas. 
 

Oração: 
L.1. Maria Imaculada, cheia de graça, estamos aqui para te louvar, para 
louvar Aquele que fez maravilhas em Ti, na tua vida.  
T. Santa Maria, rogai por nós. 
L.2. Mulher pobre e humilde, ensina-nos a esvaziar-nos de nós mesmos e a 
encontrar em Deus a nossa força.   
T. Santa Maria, rogai por nós. 
L.1. Maria, fiel e obediente, que respondeste generosamente à Palavra, 
ajuda-nos a acreditar e a colocar-nos com confiança nas mãos de Deus.  
T. Santa Maria, rogai por nós. 
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L.2. Exemplo de caridade, que te colocaste a serviço de todos, ensina-nos a 
servir, ensina-nos a amar.  
T. Santa Maria, rogai por nós. 
L.1. Mãe de misericórdia, ajuda-nos a descobrir Deus como nosso Pai e 
ensina-nos a perdoar os nossos irmãos.  
T. Santa Maria, rogai por nós. 
L.2. Mulher do silêncio, que ouviste a Palavra e a guardaste no teu coração, 
ensina-nos a rezar, a meditar e a guardar a Palavra para que dê fruto na 
nossa vida.  
T. Santa Maria, rogai por nós. 
L.1. Mulher da esperança, Virgem do Advento, que com a tua resposta de 
fé tornaste possível a vinda do Messias, ajuda-nos a manter as nossas 
lâmpadas sempre acesas.  
T. Santa Maria, rogai por nós. 
 

Refrão 
 

11°°  eettaappaa::  DDeeuuss  ddáá  aa  MMaarriiaa  uumm  nnoommee  nnoovvoo::  ““CChheeiiaa  ddee  ggrraaççaa””  
  

G. Quando o tempo de Deus chegou à sua plenitude, Ele visitou a terra e 
bateu à porta do coração de uma mulher, uma porta sempre aberta. Falou 
diretamente com Ela, trazendo uma Boa Notícia para a humanidade. 
Deus age assim: escolhe um lugar simples e pobre para entrar no mundo. 
Entra na história delicadamente, saudando, pedindo acolhida. Aproxima-se 
do ser humano com alegria, gerando vida e esperança. 
Maria espera. O seu coração e as suas mãos estão vazias, abertas e livres, 
acolhem os projetos de Deus que trazem felicidade e paz para a 
humanidade. 
Com Maria o mundo permanece “habitado por Deus”, aberto à ternura e à 
alegria. 
“O plano divino da salvação, que nos foi revelado plenamente com a vinda 
de Cristo, é eterno... compreende em si todos os homens, mas reserva um 
lugar especial à «mulher» que é a Mãe d’Aquele ao qual o Pai confiou a 
obra da salvação” (RM, 7). 
 

Do Evangelho segundo Lucas 1,28b-29 
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“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa 
palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação…” 
 

Silêncio  
 

* Cheia de graça é a expressão do amor fiel de Deus que sustentará toda a 
vida de Maria e, como fonte de água viva, derramar-se-á sobre a 
humanidade. 
 * Cheia de graça é o nome próprio que Deus dá a Maria. Cheia de graça... é 
o nome que Deus dá para cada um de nós.  
* Cheia de graça significa cheia de Deus, cheia do Reino, cheia de todos 
aqueles que são “os preferidos” de Jesus. 
* Cheia de graça significa ter um coração habitado por Deus, um coração 
em caminho que se torna um anúncio alegre de Jesus para o mundo. 
 

“O mensageiro, de fato, saúda Maria como «cheia de graça»: chama-a 
assim, como se este fosse o seu verdadeiro nome...  Maria «é a primeira 
entre os humildes e os pobres do Senhor, os quais com confiança esperam 
e recebem d’Ele a salvação»... Maria é a «cheia de graça », porque a 
encarnação do Verbo ...se realiza e se cumpre precisamente nela. Maria é 
«Mãe do Filho de Deus, ...filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo” 
(RM, 8.9). 
 

 Qual é o “nome novo” escolhido por Deus para você, e com o qual 
está  chamando você? 

 

Silêncio  
 

Refrão 
 

22°°  eettaappaa::  MMaarriiaa  ddiizz  ““eeiiss--mmee  aaqquuii!!””  àà  mmiissssããoo  qquuee  DDeeuuss  llhhee  pprrooppõõee  
 

G. Deus está com Maria. Deus está com você. Deus está no mundo, 
comprometido em favor de todos os homens. Em todo lugar podemos ver 
as suas pegadas. Maria abriu-lhe o espaço do seu coração para que 
pudesse armar a sua tenda. Nela começa a nova humanidade, na qual Deus 
habita. Olhando para Maria, sabemos que somos “casa para Deus”. 
Olhando para Deus, sabemos que somos “casa” para todos os excluídos.  
 

Do Evangelho segundo Lucas 1,30-38 
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«O Anjo, porém, acrescentou: "Não temas, Maria, porque encontraste graça  
junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o 
chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do 
Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará na 
casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim". Maria, porém, disse 
ao Anjo: "Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo 
lhe respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te 
cobrir com sua sombra; por isso o santo que nascer será chamado Filho de 
Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 
sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, na a 
é impossível". Disse, então, Maria: "Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra!". E o anjo a deixou ». 
 

G. Deus chama Maria para uma missão maravilhosa no mundo. Dela, 
mulher pobre e virgem, nascerá a Vida do mundo; nela, mulher simples e 
acolhedora, encontrará espaço o Amor para todos. E tudo, nela mesma, se 
renovará completamente. Deus tem uma missão para você, para a Igreja:  
 

“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária” (AG 2). 
Esta é a hora da missão! “A graça da renovação não pode crescer nas 
comunidades, a não ser que cada uma dilate o campo da sua caridade até 
aos confins da terra, e tenha igual solicitude pelos que são de longe como 
pelos que são seus próprios membros.” (AG 37). 
 

Dos escritos de são Maximiliano  
 

“Quem se torna propriedade Dela de modo sempre mais perfeito, 
exercitará uma influência sempre maior no ambiente ao seu redor e 
estimulará os outros a conhecer sempre mais perfeitamente a Imaculada, a 
amá-La sempre mais ardentemente, a aproximar-se sempre mais a Ela e a 
doar-se a Ela até tornar-se, totalmente, sem nenhuma limitação, Ela 
mesma” (EK 1211). 
 

Dos escritos de padre Faccenda 
 

“Quando teremos ficado em escuta, quando teremos dito “sim” à vontade 
de Deus para nós, também nós saberemos nos tornar ‘mãe’ como Maria, 
como a Igreja… e o nosso coração abraçará a todos, dando a vida também 
àqueles que provavelmente jamais iremos conhecer”. 
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 Você está disposta a aceitar a missão que Deus lhe confia? 
 

Refrão 
 

3° etapa: O "sim" de Maria dá início a uma nova humanidade 
 

G.  Acolher é abrir com um sorriso as portas da nossa casa, é receber com 
alegria a visita de um irmão, é escutar com ouvidos atentos a experiência 
do outro, é preparar um lugar, num cantinho do coração. Tudo isso torna 
possível a vida. Maria acolheu Jesus, a Palavra de vida feita carne, e o 
ofereceu ao mundo na gruta de Belém. 
 

Gesto: Leva-se a Bíblia diante do ícone de Maria, abrindo-a como gesto de 
oferta. 
 

G. Eis-me aqui! E Deus se fez carne no seio de Maria! Maria diz amém à vida, 
diz sim à fé. Deus quis que a resposta de uma jovem “humilde e pobre” 
decidisse o futuro da humanidade. Porque nada é impossível para Deus. E 
Ela aderiu à sua Palavra. Mistério de amor! Mãe e virgem! Com Ela começa 
a nova humanidade. 
 

Do livro do Apocalipse 12,1-6 
 

«Um sinal grandioso apareceu no céu: uma mulher vestida com o sol, tendo a 
lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas; estava grávida e 
gritava, entre as dores do parto. Apareceu então outro sinal no céu: um 
grande Dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez cifres e sobre as cabeças 
sete diademas; sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as 
para a terra. O Dragão colocou-se diante da Mulher que estava para dar à luz, 
a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um 
varão, que irá reger todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, porém, 
foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a Mulher fugiu para o 
deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada 
por mil duzentos e sessenta dias. »  
 

G. “Maria pronunciou este fiat mediante a fé. Foi mediante a fé que Ela se 
entregou a Deus sem reservas e «se consagrou totalmente, como escrava 
do Senhor, à pessoa e à obra do seu Filho»” (RM, 13).  
E este Filho, em Maria, renova toda a humanidade, arrancada do poder do 
inimigo, liberta do pecado e da morte. 
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Dos escritos de padre Faccenda 
 

Em tudo isso temos Maria como modelo e Mãe. Ela, que cresceu na sua fé e na 
sua vida junto com Cristo, caminha diante de nós como nossa luz e nossa 
esperança. Nós a seguimos, para que o nosso caminho seja reto, a nossa vida 
seja santa e nasça uma nova vida para toda a humanidade. 
 

 O seu “sim” a Deus pode mudar muitas coisas na sua vida e ao seu 
redor. Quais são as mais importantes? 

 

Silêncio  
 

Oração final:  
Maria, tu que abristes o teu coração para Deus e deixastes que o Seu amor 
moldasse a tua vida:  
ensina-nos a confiar Nele e nos seus projetos para nós. 
Da tua interioridade brotava sempre um sim fiel e constante: 
ensina-nos a ser servidores generosos do Reino. 
Cuidastes do teu Filho Jesus, com delicadeza e ternura, em cada momento: 
ensina-nos a acolher com respeito e gratuidade todos os que sofrem e ficam 
às margens da vida e da sociedade. Amém. 
 

Canto final 
 


