
IMACULADA CONCEIÇÃO DE  NOSSA SENHORA 

 

Antífona da entrada 

Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no 
meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva 
ornada de suas joias (Is 61,10). 

 

Oração do dia 

Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela 
imaculada conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado 
em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós 
purificados também de toda culpa por sua materna intercessão. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

1ª Leitura: Gn 3, 9-15.20 

 
-Leitura do livro do Gênesis:  

O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “Onde estás?” E ele 
respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava 
nu; e me escondi”. Disse-lhe o Senhor Deus: “E quem te disse que 
estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? 
” Adão disse: “A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que 
me deu do fruto da árvore, e eu comi”. Disse o Senhor Deus à mulher: 
“Por que fizeste isso? ” E a mulher respondeu: “A serpente enganou-
me e eu comi”. Então o Senhor Deus disse à serpente: “Porque fizeste 
isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os 
animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os 
dias de tua vida! Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o 
calcanhar”. E Adão chamou à sua mulher “Eva”, porque ela é a mãe 
de todos os viventes. 

- Palavra do Senhor. 

- Graças a Deus. 



Salmo Responsorial: Sl 98,1.2-3ab.3bc-4 (R: 1a) 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua 
mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.  

O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou 
o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. 

Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! 

 

2ª Leitura: Ef 1, 3-6.11-12 

 
Leitura da carta de são Paulo aos Efésios:  

Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos 
abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa 
união com Cristo, no céu. Em Cristo, ele nos escolheu, antes da 
fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o 
seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos 
adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua 
vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos 
cumulou no seu Bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa 
parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a 
decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, para o 
louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança 
em Cristo. 

- Palavra do Senhor. 

- Graças a Deus. 

 

Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas: Lc 1, 26-38 

Aleluia, aleluia, aleluia. 

Aleluia, aleluia, aleluia. 

Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo! (Lc 1,28) 



 
- O Senhor esteja convosco. 

- Ele está no meio de nós. 

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo Lucas. 

- Glória a vós, Senhor! 

Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em 
casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi 
e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo! ” Maria ficou 
perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o 
significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, 
Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás 
e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, 
será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, 
e o seu reino não terá fim”.  Maria perguntou ao anjo: “Como 
acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?”O anjorespondeu: 
“O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua 
sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho 
de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. 
Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para 
Deus nada é impossível”. Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do 
Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra! ” E o anjo retirou-se. 

- Palavra da salvação. 

- Glória a vós, Senhor! 

 

Lectio Divina  

No início do Advento, um tempo privilegiado de preparação para o 
mistério do Natal, que mudou o destino do mundo porque Deus, ao 
encarnar-se, imergiu-se na humanidade e partilhou as suas alegrias e 
sofrimentos, encontramos o Mistério de Maria, a Imaculada.  



A celebração eucarística da Solenidade abre colocando nos lábios da 
Virgem a exultação da Noiva que o profeta Isaías (61,10) canta com 
sotaque poético: 

 

Exulto e regozijo-me com o Senhor, 

A minha alma regozija-se no meu Deus, 

Pois ele vestiu-me com as vestes da salvação, 

Envolveu-me no manto da retidão, 

como uma noiva enfeitada com joias". 

 

A comunidade cristã reconhece-se plenamente realizada e antecipada 
em Maria e celebra alegremente a sua ação de graças ao Senhor 
porque nela, como afirma o Prefácio, o Pai marcou "o início da Igreja, 
a noiva de Cristo sem mancha nem ruga, resplandecente de beleza".  

E de fato a vocação da pessoa humana encontra a sua plena 
realização nesta mulher simples e humilde, capaz, no entanto, de ser 
uma interlocutora de Deus sem medo ou hesitação. Isto foi possível 
por um puro dom da graça, sem dúvida, porque era apenas para ela 
que Deus queria num certo sentido recriar a condição inicial do Éden, 
tornando-a "nova Eva", como diz Santo Irineu.  

O dom da concepção imaculada é todo orientado para Cristo, em vista 
da maternidade divina. Pio IX na Bula Ineffabilis Deus, que proclama 
o dogma (8 de dezembro de 1854) afirma que por esta mesma razão a 
Virgem "foi preservada, por uma graça e privilégio especial de Deus 
Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da 
raça humana, livre de toda a mancha do pecado original desde o 
primeiro instante da sua concepção". Isto confirma a fé secular da 
Igreja, pois desde o século VI que o Oriente bizantino celebra 
liturgicamente a "Santa Conceição" e a Mãe de Cristo é 
constantemente venerada pelos nossos irmãos ortodoxos sob o título 
de Panaghia, ou seja, Toda Santa. 



Os textos propostos para a nossa reflexão são muito ricos e, mesmo 
na sua concisão, levam-nos através do mistério da salvação querida 
por Deus desde o início. 

Com a passagem de Génesis 3, 9-15. 20 encontramo-nos perante a 
tragédia do pecado original, o início daquele drama de desconfiança e 
medo de Deus que faz parte da condição humana e do qual todos 
temos uma triste experiência; o Adão de então e de sempre se 
esconde, Eva justifica-se... Maria, por outro lado, com a abençoada 
"descendência" que é o seu Filho, confronta a antiga serpente e 
esmaga-a, criando também para nós as condições para uma relação 
amorosa com Deus. 

O projeto das origens, ou melhor, que as precede, porque nos remete 
para "antes da criação do mundo" é-nos apresentado pela passagem 
da carta aos Efésios 1, 3-6. 11-12 como uma bênção recíproca do 
homem para Deus e de Deus para o homem, chamado desde o 
princípio à filiação e à glória em Cristo Jesus. A Santidade e a 
Imaculação, que para nós são objetivo final, para Maria são 
plenamente realizados desde o início, um dom por ela acolhido com 
um coração aberto ao amor e à esperança, uma herança já provada 
na terra. 

Maria é a interlocutora de Deus, na sua humilde casa em Nazaré, onde 
o Jardim do Éden é recriado; com total liberdade de todos os ónus do 
pecado, a Virgem acolhe o mensageiro de Deus e o seu anúncio sem 
precedentes. A passagem de Lucas 1,26-38, que a Igreja meditou 
durante dois milénios, solicita-nos mais uma vez mais a abrir os 
nossos corações à esperança e à confiança. 

 

Apêndice  

Papa Francisco, Ângelus 8 de dezembro 2014 

A mensagem da hodierna festa da Imaculada Conceição da Virgem 
Maria pode resumir-se com estas palavras: tudo é dom gratuito de 
Deus, tudo é graça, tudo é dom do seu amor por nós. O Arcanjo 
Gabriel chama Maria «cheia de graça» (Lc 1, 28): nela não há lugar para 



o pecado, porque Deus a escolheu desde sempre como mãe de Jesus 
e preservou-a do pecado original. E Maria corresponde à graça e a ela 
se abandona dizendo ao Anjo: «Faça-se em mim segundo a tua 
palavra» (v. 38). Não diz: «farei segundo a tua palavra»: não! Mas: 
«Faça-se em mim...». E o Verbo fez-se carne no seu seio. Também a 
nós é pedido que ouçamos Deus que nos fala e que acolhamos a sua 
vontade; segundo a lógica evangélica nada é mais activo e fecundo do 
que ouvir e acolher a Palavra do Senhor, que vem do Evangelho, da 
Bíblia. O Senhor fala-nos sempre! 

A atitude de Maria de Nazaré mostra-nos que o ser vem antes 
do fazer, e que é preciso deixar que Deus faça par ser 
verdadeiramente como Ele quer. É Ele quem faz em nós tantas 
maravilhas. Maria é receptiva, mas não passiva. Assim como, a nível 
físico, recebe o poder do Espírito Santo mas depois doa carne e 
sangue ao Filho de Deus que se forma nela, também a nível espiritual, 
acolhe a graça e corresponde a ela com a fé. Por isso santo Agostinho 
afirma que a Virgem «concebeu primeiro no coração e depois no seio» 
(Discursos, 215, 4). Concebeu primeiro a fé e depois o Senhor. Este 
mistério do acolhimento da graça, que em Maria, por um privilégio 
único, era sem o obstáculo do pecado, é uma possibilidade para todos. 
Com efeito, são Paulo abre a sua Carta aos Efésios com estas palavras 
de louvor: «Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no céu em Cristo» (1, 
3). Como Maria é saudada por santa Isabel, assim também nós fomos 
desde sempre «abençoados», ou seja, amados, e por isso «escolhidos 
antes da criação do mundo para ser santos e imaculados» (Ef 1, 4). 
Maria foi preservada, enquanto nós fomos salvos graças ao Baptismo 
e à fé. Mas todos, tanto ela como nós, por meio de Cristo, «em louvor 
do esplendor da sua graça» (v. 6), daquela graça da qual a Imaculada 
foi colmada em plenitude. 

Diante do amor, face à misericórdia, à graça divina derramada nos 
nossos corações, a consequência que se impõe é uma só: 
a gratuitidade. Ninguém pode comprar a salvação! A salvação é um 
dom gratuito do Senhor, um dom gratuito de Deus que vem em nós e 
habita em nós. Assim como recebemos gratuitamente, também 
gratuitamente somos chamados a dar (cf. Mt 10, 8); à imitação de 



Maria que, logo depois de ter acolhido o anúncio do Anjo, vai partilhar 
o dom da fecundidade com a sua prima Isabel. Porque, se tudo nos foi 
doado, tudo deve ser doado de novo. De que modo? Deixando que o 
Espírito Santo faça de nós um dom para os outros. O Espírito é dom 
para nós e nós, com a força do Espírito, devemos ser dom para os 
outros e deixar que o Espírito Santo nos torne instrumentos de 
acolhimento, instrumentos de reconciliação, instrumentos de perdão. 
Se a nossa existência se deixa transformar pela graça do Senhor, 
porque a graça do Senhor nos transforma, não podemos reter para 
nós a luz que vem do seu rosto, mas deixaremos que ela passe para 
que ilumine os outros. Aprendamos de Maria, que manteve o olhar 
fixo constantemente no Filho e o seu rosto tornou-se «a face que mais 
se assemelha a Cristo» (Dante, Paraíso, XXXII, 87). E a ela nos 
dirijamos agora com a oração que recorda o anúncio do Anjo. 

  

 

 


