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Escala para 08 de Dezembro 

IMACULADA CONCEIÇÃO  

DA VIRGEM SANTA MARIA 

 
CARVALHOSA 

 

Função Leitor 
 

Responsável Jorge Moreira 
1.ª Leitura Fernanda Olinda 
2.ª Leitura José Meireles 
Oração Fiéis Diana Pinto 

 

EIRIZ 

 

Missa  Vespertina 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Cátia Vanessa  
2.ª Leitura Miguel Pacheco 
Oração Fiéis Marlene Leal 

 

Missa  do  Dia 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Ana Isabel 
2.ª Leitura Lurdes Neto 
Oração Fiéis Joana Gomes 
 

SANFINS 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Aurora Silva 
2.ª Leitura Teresa Moreira 
Oração Fiéis Pedro Leal 

 

FIGUEIRÓ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Elisabete Dias 
2.ª Leitura Manuel Bessa 
Oração Fiéis Gracinda Nunes 
 

Grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Maria, 
porque de vós nasceu o sol da justiça, 

Cristo nosso Deus. 

És insubstituível  (32) 
 

Todos ambicionam chegar ao topo de 
alguma coisa. Uns querem chegar ao topo 
da fama; outros,  da eficiência profissional; 
outros, da hierarquia académica; outros, do 
poder financeiro. Outros ainda, mais sábios, 
almejam atingir o topo da qualidade de vida, 
o auge do sentido da vida, os patamares 
mais elevados da tranquilidade.  

Tu quiseste chegar ao topo da vida. 
       
  – Continua no Jornal 483 publicação (33) 

____________________________________________ 

Estão de Parabéns 

(Publicação atrasada) 
 

Por não ter chegado a tempo da 
impressão, a listagem dos Leitores 2017/18, 
não foram publicados os aniversários de 
alguns, no Jornal 481. Mas como mais “vale 
tarde do que nunca”, aqui vão eles agora: 

Da Paróquia de São Pedro de Sanfins 
de Ferreira, os seguintes Leitores: 

 – Adelino Sousa, dia 04 de Dezem-

bro (segunda-feira); 

 – Eulália Gonçalves, dia 07 de 

Dezembro (quinta-feira). 
Da Paróquia de Eiriz: 

 – Miguel Pacheco, dia 5 de 

Dezembro (terça-feira); 

 – Rosa Armanda, dia 7 de Dezembro 

(quinta-feira). 

Aniversariante para esta semana, temos 
um apenas: 

 A felizarda é a Dr.ª Carla Gabriela, 

Leitora na Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, que está de parabéns 
na próxima sexta-feira, dia 15 de Dezembro. 

À Dr.ª Carla, à Eulália, à Rosa Armanda, 
ao Miguel e ao Adelino, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 

H u m o r 
 

A HORA EM PONTO 

 

Um turista de viagem pelo México, 
perde o relógio. Vai dar um passeio, mas 
tem medo de não voltar a tempo para o 
jantar.  

Debaixo de uma árvore, num campo, 
encontra um mexicano a dormir debaixo do 
seu sombrero, enquanto o burro que lhe 
pertence pasta por perto. 

– Desculpe – diz-lhe o turista –  pode 
dizer-me as horas? 

O mexicano entreabre os olhos, tira o 
sombrero, levanta a cauda do burro e 
responde: 

– São três e vinte e cinco em ponto! 
No dia seguinte, o turista compra um 

relógio, mas, curioso, volta a aproximar-se 
do mexicano. 

– Desculpe, podia dizer-me as horas? 
De novo o mexicano entreabre os olhos, 

tira o sombrero, levanta a cauda do burro e 
diz: 

– São quatro menos dez em ponto! 
O turista confirma-o no seu relógio novo. 

       – Perfeito! 
Depois de dar uma volta, torna a passar 
pelo mexicano e pergunta-lhe as horas. 
Este entreabre os olhos, tira o sombrero, 
levanta a cauda do burro e afirma:  

– Cinco e trinta e dois em ponto! 
– É incrível! – exclama o turista. – Para 

saber que horas são basta-lhe levantar a 
cauda do seu burro? 

– Não é isso – replica o mexicano. – É 
que, quando a levanto, consigo vêr o relógio 
do campanário ali adiante... 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

O túnel tem mesmo uma luz ao fundo, 
mesmo que sejamos incapazes de a ver. 

 

II Dom. do Advento 
 

Eis que o Senhor virá para salvar as 
nações…  (Antífona de entrada) 

No meio dos nossos desânimos e 
cansaços ouvimos a voz do Senhor a dar-        
-nos coragem e ânimo, avivando em nós a 
esperança: “Olhai que O Senhor Deus vai 
chegar com poder…o seu prémio vem com 
Ele…precede-O a sua recompensa” 
(Primeira Leitura). 

Digamos-Lhe com toda a sinceridade do 
nosso coração: “Meu Deus, espero em Vós, 
porque sois omnipotente, infinitamente 
misericordioso e fidelíssimo às Vossas 
promessas”. 
____________________________________________ 

Não percorras 

caminhos antigos, 
(procura vias novas) 

 
Um dia, os discípulos de um rabi 

irromperam na aula e, radiantes, referiram a 
grande notícia: «Chegou o Messias!» Sem 
se perturbar, o mestre foi à janela, olhou à 
volta e observou as pessoas que, como 
habitualmente pela manhã, se moviam 
apressadas pelas ruas; viu os pobres que 
pediam esmola nas esquinas, os patrões 
que invecti-vavam os servos, as crianças 
que choravam, os cegos que eram levados 
pela mão, os aleijados que caminhavam 
com dificuldade. Voltou a sentar-se, 
convidou os alunos a continuar o estudo e 
depois disse: «Como pode ter chegado o 
Messias se no mundo continua tudo na 
mesma?» 

Pois é… quando se cumprirão os 
oráculos dos profetas? Até quando 
devemos esperar «novos céus e uma nova 
terra, onde habite a justiça» (2 Pd 3, 13)? 
      A história parece testemunhar contra as 
promessas do Senhor,  parece um desmen- 
tido da fé cristã em Jesus Messias. 
Passados milénios, não desapareceram 
«choros e lamentos» (Is 65, 19), as espadas 
não foram transformadas em relhas de 
arados nem as lanças em foices (Is 2, 4). 
 
 

 
 
 

 

As dúvidas acerca da fidelidade de Deus 
ao compromisso assumido de fazer surgir 
um mundo novo só aparecem quando se 
esquece que o tempo das pessoas 
apaixonadas não é marcado pelos ponteiros 
do relógio, mas pelo amor: uma hora passa 
num instante e um momento pode parecer 
uma vida. Quem ama é paciente e sabe 
esperar. Para ter Raquel, Jacob serviu o 
sogro durante sete anos e «pareceram 
apenas alguns dias, tanto era o amor que 
por ela sentia» (Gn 29, 20). 

Também o Senhor espera que o homem 
lhe abra a via do seu coração e, para Ele, 
«mil anos» de espera são «como um só 
dia» (2 Pd 3, 8). 

Senhor, faz com que abandonemos os 
caminhos antigos, e ensina-nos a preparar-
te uma estrada nova. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 40, 1-5.9-11) 
 

Monição:  
 

O Profeta Isaías anima o povo de Israel. O Senhor 
vem salvá-lo. E convida-os a preparar os caminhos do 
Senhor. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Consolai, consolai o meu povo, diz o 
vosso Deus. 2Falai ao coração de 
Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que 
terminaram os seus trabalhos e está 
perdoada a sua culpa, porque recebeu da 
mão do Senhor duplo castigo por todos 
os seus pecados. 3Uma voz clama: 
«Preparai no deserto o caminho do 
Senhor, abri na estepe uma estrada para 
o nosso Deus. 4Sejam alteados todos os 
vales e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos e 
aplanem-se as veredas escarpadas. 
5Então se manifestará a glória do Senhor 
e todo o homem verá a sua 
magnificência, porque a boca do Senhor 
falou».9Sobe ao alto dum monte, arauto 
de Sião! Grita com voz forte, arauto de 
Jerusalém!  Levanta sem temor a tua voz  
 

e diz às cidades de Judá: «Eis o vosso 
Deus. 10O Senhor Deus vem com poder, o 
seu braço dominará. Com Ele vem o seu 
prémio, precede-O a sua recompensa. 
11Como um pastor apascentará o seu 
rebanho e reunirá os animais dispersos; 
tomará os cordeiros em seus braços, 
conduzirá as ovelhas ao seu descanso. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Exercita bem, Leitor: ‘Preparai’ os caminhos 
do Senhor (não é “perparai”); abri na ‘estepe’; 
Endireitem-se os caminhos ‘tortuosos’; verá a 
sua ‘magnificência’ (não é “magnificiência”); 
‘precede-o’ a sua recompensa (não é “procede-    
-o”);  ‘apascentará’ o seu rebanho. 

 
Comentário:  
 

A Leitura corresponde ao início do Segundo 
Isaías (Is 40, 1 – 55, 13), também chamado 
«Livro da Consolação», que começa com uma 
voz misteriosa que diz em nome de Deus: 
«Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso 
Deus» (v. 1). O contexto deuteroisaiano é o da 
situação do Povo no cativeiro de Babilónia, para 
onde os judeus mais válidos e importantes 
tinham sido levados em sucessivas deportações, 
que culminaram com a destruição de Jerusalém 
e do Templo em 587 a.C.. O Profeta, continuador 
do grande Isaías do século VIII, começa, no 
início da 1ª parte desta obra (cap. 40 – 48), por 
animar os deportados abatidos a disporem-se 
para o caminho de regresso à terra-mãe, 
aproveitando o decreto de Ciro, rei dos Persas, 
que, tendo em 539 a.C. conquistado a Babilónia, 
autorizava os deportados a regressarem às suas 
terras de origem. O Profeta esclarece que esta 
libertação é obra de Deus, Senhor do mundo e 
do curso da história, que se serve do rei Ciro, 
como seu «ungido», para trazer a liberdade ao 
Povo. Este regresso, difícil sobretudo para quem 
já tinha nascido no desterro e para quem ali se 
encontrava sofrivelmente instalado, é enaltecido 
e apresentado poeticamente como um «novo 
êxodo», ainda mais maravilhoso do que o 
primeiro. O regresso não será um caminho difícil 
e penoso, pois o Senhor vai fazer grandes 
prodígios a favor dos retornados.  

V.3 «Uma voz clama: 'Preparai no deserto 
o caminho do Senhor…’», tem uma esplêndida 
actualização na abertura do Evangelho de São 
Marcos, o Evangelista deste ano “B”. Na tradição   
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bíblica o deserto, passa a ter um profundo 
significado simbólico, como o lugar do encontro 
com Deus, na solidão e na intimidade da alma 
em oração, como o tempo de prova e purificação. 
O abater dos montes e o altear das terras 
abatidas para construir estradas – coisa então 
impensável sem a potente maquinaria moderna – 
é uma ousada metáfora, que se presta a ser 
aplicada às disposições da alma para que Deus 
entre nela. O texto da Leitura, admiravelmente 
musicado no início do Messias de Händel, é bem 
adequado para nos introduzir no espírito do 
Advento, a preparar a vinda do Senhor, com 
disposições de humildade e rectidão para 
endireitar tudo o que na nossa vida ande mais ou 
menos desviado da vontade de Deus (cf. v. 4). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 

  

Monição:  
 

O salmo fala de uma nova era para a huma-
nidade com a vinda do Messias à terra. Anima-
nos a preparar o Natal de Jesus e procurar que 
chegue a todos os homens. 
  

Refrão: MOSTRAI-NOS O VOSSO AMOR  
                   E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 

 Ou: 
 
MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA MISERICÓRDIA. 
  

Escutemos o que diz o Senhor: 
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra. 
  
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 
abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fidelidade vai germinar da terra 
e a justiça descerá do Céu. 
  
O Senhor dará ainda o que é bom 
e a nossa terra produzirá os seus frutos. 
A justiça caminhará à sua frente 
e a paz seguirá os seus passos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (2 Pd 3, 8-14) 
 

Monição: 
 

 São Pedro convida-nos a arrepender-nos 
dos nossos pecados e a levar uma vida santa. 
Todas as coisas deste mundo são efémeras e 
passageiras. Havemos de empenhar-nos em 
preparar a vinda do Senhor. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola de São 
Pedro 
 

8Há uma coisa, caríssimos, que não 
deveis esquecer: um dia diante do 
Senhor é como mil anos e mil anos como 
um dia. 9O Senhor não tardará em 
cumprir a sua promessa, como pensam 
alguns.  Mas  usa de paciência para con- 
 

vosco e não quer que ninguém pereça, 
mas que todos possam arrepender-se. 
10Entretanto, o dia do Senhor virá como 
um ladrão: nesse dia, os céus desapa-
recerão com fragor, os elementos dissol-
ver-se-ão nas chamas e a terra será 
consumida com todas as obras que nela 
existem. 11Uma vez que todas as coisas 
serão assim dissolvidas, como deve ser 
santa a vossa vida e grande a vossa 
piedade, 12esperando e apressando a 
vinda do dia de Deus, em que os céus se 
dissolverão em chamas e os elementos 
se fundirão no ardor do fogo! 13Nós 
esperamos, segundo a promessa do 
Senhor, os novos céus e a nova terra, 
onde habitará a justiça. 14Portanto, 
caríssimos, enquanto esperais tudo isto, 
empenhai-vos, sem pecado nem motivo 
algum de censura, para que o Senhor 
vos encontre na paz. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

No final desta epístola o autor inspirado 
tenta dar uma resposta aos que estavam 
perplexos com a demora da segunda vinda de 
Cristo; com efeito, tão grande era o desejo de 
que Ele chegasse, que chegaram a convencer-se 
da sua proximidade! Temos aqui um apelo à fé, 
pois o Senhor sempre cumpre o que promete, 
mas a verdade é que o dia da sua vinda nos é 
desconhecido e todos os cálculos humanos 
estão destinados a falhar, uma vez que para 
Deus «mil anos são como um só dia», no dizer 
do Salmo 89 (90), 4; por outro lado, Ele quer dar 
tempo para que «todos se possam arrepender» 
(v. 9). 

V.10 «O dia do Senhor chegará como um 
ladrão» é uma expressão tradicional que consta 
dos ensinamentos de Jesus e dos Apóstolos: cf. 
Mt 24, 36.43-44.48-50; Lc 12, 35-48; 1 Tes 5, 4-
6;2 Tim 2, 13-14; Apoc 3, 3.  

V.12-13 «Os céus se dissolverão em 
chamas e os elementos se fundirão no ardor 
do fogo»: Não parece que se esteja a falar dos 
quatro elementos da Natureza, segundo os 
antigos: terra, água, ar e fogo; pela oposição à 
«Terra», parece que a expressão se refere aos 
corpos celestes. No entanto, o género destas 
expressões é claramente apocalíptico, uma 
linguagem figurada, grandiosa e aterradora, com 
que se alude a uma poderosa intervenção de 
Deus, mas sem que nada de concreto se possa 
especificar. Mas não se pense que tudo vá 
terminar na destruição; acabará certamente este 
tipo de vida e, em vez de aniquilamento, o que 
acontecerá há-de ser uma radical transformação 
– «os novos céus e a nova terra» –, que também 
não sabemos em que vai consistir. Estamos 
perante uma outra rara citação do Antigo 
Testamento na Secunda Petri (Is 65, 17; 66, 22; 
cf. Rom 8, 18-30; 2 Cor 5, 14-15; Apoc 21, 1; cf. 
tb. Jds 24). Trata-se de uma nova ordem de 
coisas, «onde habitará a justiça», isto é, a 
santidade  e  a  plena harmonia de acordo com o  
 
 

projecto de Deus, pois não haverá mais pecado e 
os pecadores rebeldes estarão para sempre 
apartados para o fogo eterno (cf. Mt 25, 41). O 
mais que se diga é especulação e alimento mais 
ou menos edificante da imaginação. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Lc 3, 4.6) 
 

Monição:  
 

João Baptista era o mensageiro de Deus, 
preparando a chegada de Jesus. Aprendamos com o 
seu exemplo a acolher Jesus, neste Natal que se 
aproxima e a dar testemunho d’Ele com valentia.  

 

Refrão:    ALELUIA , ALELUIA! 
 

Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas 
e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 1, 1-8) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 

 1Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de 
Deus. 2Está escrito no profeta Isaías: «Vou enviar à tua 
frente o meu mensageiro, que preparará o teu 
caminho. 3Uma voz clama no deserto: 'Preparai o 
caminho do Senhor, endireitai as suas veredas'». 
4Apareceu João Baptista no deserto a proclamar um 
baptismo de penitência para remissão dos pecados. 
5Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos 
os habitantes de Jerusalém e eram baptizados por ele 
no rio Jordão, confessando os seus pecados. 6João 
vestia-se de pêlos de camelo, com um cinto de cabedal 
em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel 
silvestre. 7E, na sua pregação, dizia: «Vai chegar 
depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do 
qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as 
correias das suas sandálias. 8Eu baptizo-vos na água, 
mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo». 

 

Palavra da Salvação 
___________________________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela santa Igreja, pela nossa Diocese e suas     
             paróquias, 

pelos que aí preparam os caminhos do Senhor 
e proclamam o baptismo de penitência, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Por todos os que têm autoridade, 
pelos que seguem os caminhos da justiça, 
e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, 
pelos que perderam toda a esperança no futuro, 
e pelos que consolam e animam os desalentados, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Pelos esposos que têm dificuldade em conviver, 
pelos que sentem a alegria de se amar, 
e pelos pais decepcionados com os seus filhos, 
oremos, irmãos. 

 

5 – Pelos mais pobres da nossa comunidade paroquial, 
pelos que abandonaram os caminhos do Senhor, 
e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, 
oremos, irmãos. 
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Imaculada Conceição 

da Virgem Santa Maria 
 

Deus criou o mundo em paz que o 
pecado destruiu. O nascimento do Príncipe 
da paz é preparado por Deus em Maria, 
desde o privilégio da sua Imaculada 
Conceição. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 3, 9-15.20) 

(Imaculada Conceição) 
 

Monição: 
 

Deus fez tudo para Si, para Sua glória. E fê-lo 
para nossa utilidade, sem cometer pecado, sem cobiça 
exagerada e, assim, chegarmos a gozá-Lo 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da 
árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-
lhe: «Onde estás?». 10Ele respondeu: 
«Ouvi o rumor dos vossos passos no 
jardim e, como estava nu, tive medo e 
escondi-me». 11Disse Deus: «Quem te 
deu a conhecer que estavas nu? Terias 
tu comido dessa árvore, da qual te 
proibira comer?». 12Adão respondeu: «A 
mulher que me destes por companheira 
deu-me do fruto da árvore e eu comi». O 
Senhor 13Deus perguntou à mulher: «Que 
fizeste?» E a mulher respondeu: «A 
serpente enganou-me e eu comi». 14Disse 
então o Senhor Deus à serpente: «Por 
teres feito semelhante coisa, maldita 
sejas entre todos os animais domésticos 
e entre todos os animais selvagens. Hás-
-de rastejar e comer do pó da terra todos 
os dias da tua vida. 15Estabelecerei 
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a descendência dela. 
Esta te esmagará a cabeça e tu a 
atingirás no calcanhar». 20O homem deu 
à mulher o nome de «Eva», porque ela foi 
a mãe de todos os viventes. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

(Imaculada Conceição) 
 
Monição: 
 

 Maria, a Bela Obra de Deus, conduz à oração de 
alegria e acção de graças. 
 

Refrão:   CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO 
                 PELAS MARAVILHAS QUE ELE OPEROU. 

  
 
  
 

Evangelho (Lc 1, 26-38) 

(Imaculada Conceição) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galileia chamada 
Nazaré, a uma Virgem desposada com um 
homem chamado José. 27O nome da Virgem era 
Maria. 28Tendo entrado onde ela estava, disse o 
Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está 
contigo». 29Ela ficou perturbada com estas 
palavras e pensava que saudação seria aquela. 
30Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 31Conceberás 
e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de 
Jesus. 32Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de 
seu pai David 33reinará eternamente sobre a 
casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». 
34Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu 
não conheço homem?». 35O 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. 36E a tua parenta Isabel concebeu também 
um filho na sua velhice e este é o sexto mês 
daquela a quem chamavam estéril 37porque a 
Deus nada é impossível». 38Maria disse então: 
«Eis a escrava do Senhor faça-se em mim 
segundo a tua palavra». 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

(Imaculada Conceição) 
 

 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 tintercessão de Maria. 

 
2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, 

para que Deus, que os chamou e os escolheu, 
lhes dê a graça de seremn 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 sempre 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. 

 
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. 

____________________________________________ 

 

 
 
 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A Sua mão e o Seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 
 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a Sua justiça. 
Recordou-Se da Sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 
 

Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ef 1, 3-6.11-12) 

(Imaculada Conceição) 
 

Monição: 
 

Criados por Deus por amor, Ele pode fazer-nos 
voltar à vida, à Sua amizade, perdoando-nos. 
  

Leitura: 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Efésios 
 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que do alto dos 
Céus nos abençoou com toda a espécie 
de bênçãos espirituais em Cristo. 4N’Ele 
nos escolheu, antes da criação do 
mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. 5Ele nos predestinou, 
conforme a benevolência da sua 
vontade, a fim de sermos seus filhos 
adoptivos, por Jesus Cristo, 6para louvor 
da sua glória e da graça que derramou 
sobre nós, por seu amado Filho. 11Em 
Cristo fomos constituídos herdeiros, por 
termos sido predestinados, segundo os 
desígnios d’Aquele que tudo realiza 
conforme a decisão da sua vontade, 
12para sermos um hino de louvor da sua 
glória, nós que desde o começo 
esperámos em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Imaculada Conceição) 
(cf Lc 1, 28) 

 

Monição: 
 

Inicia-se na terra a era dos filhos de Deus; Um 
Anjo visita Maria; é mensageiro de alegria, e de glória. 
Ele nos visita a nós; como lhe respondemos? 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Avé, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 
Bendita sois Vós entre as mulheres. 
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