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“EU SOU A IMACULADA CONCEIÇÃO” 

 

1. MOTIVAÇÃO 

Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da 

Imaculada Conceição de Maria. A exemplo de São Marcelino 

Champagnat, vamos a Ela como a criança vai a sua mãe.  

Nesta celebração, reavivamos nosso amor a Maria, invocando suas 

graças que nascem de seu coração. A Ela entreguemos nossas vidas, 

famílias e comunidades, para que nos ajude a converter nosso 

coração aos valores do Reino. 

Juntos com toda Igreja, celebremos com alegria esta solenidade, e, 

como Família Marista, cantemos à nossa Boa Mãe.   

 

2. CANTO BOA MÃE 

Boa Mãe, estou aqui, vim pra rezar e te falar. 

Tua vida Boa Mãe, modesta foi, fiel na fé. 

Em teu regaço quero estar, bem junto a ti. 

Como filhinho te darei, todo meu ser, aceita-me.  

 

Boa Mãe, nossa Boa Mãe. 

 

Boa Mãe, eu vejo em ti, a ideal mulher, cheia de Deus 

Boa Mãe, com tua fé, viveste até na solidão. 

Olha teus filhos como vão, buscando a luz 

Vê quantas dores e aflição! Dá-nos tua fé, acolhe-nos. 

 

3. COM MARIA, UMA NOVA CRIAÇÃO: FUNDAMENTOS  

Leitor 1:  Por ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, Maria nasce imaculada, sem o pecado original da 

humanidade. E, pela graça de Deus, vive uma vida santa, pura, sem mancha. 

 

Leitor 2:  Por isso o povo cristão reza com muita fé e confiança: Ó Maria concebida sem pecado. 

 

Todos: Rogai por nós que recorremos a vós! 



             
 

                     Comissão de Espiritualidade e Patrimônio Marista 

 

 
“Com Maria, ide depressa para uma nova terra.” (XXI Capítulo Geral) 

 

 

SCLN 102 Bloco C salas 102/105 
Asa Norte – Brasília-DF - 70722-530 

Telefax: 61 3346.5058 

 

Leitor 1: Deus nunca abandonou o homem ao poder da morte. Seu coração de Pai sempre buscou 

uma forma de trazê-lo de volta, ao seu convívio de amor. Após o pecado de Adão e Eva, Deus 

acendeu uma luz de esperança para a humanidade. À serpente, motivadora do primeiro pecado, o 

pecado original, Deus afirmou: “porei hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a 

linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar” (Gn 3,14). 

 

Leitor 2: É o primeiro anúncio do Messias Redentor e da Mãe de uma nova humanidade, cujo filho 

esmagará a cabeça orgulhosa da serpente, símbolo do diabo.  

 

Leitor 1: “Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a Lei, para resgatar os que estavam sob a Lei, a fim de que recebêssemos a 

adoção filial” (Gl 4,4). 

 

Todos: O Senhor me revestiu de salvação e com o manto da justiça me cobriu. O Poderoso fez 

em mim maravilhas, santo é o seu nome. 

 

Leitor 2: O Anjo de Deus, Gabriel, saudou a Maria como “cheia de graça” (Lc 1,28); Isabel, ao 

receber sua visita, exclamou: “Bendita entre todas as mulheres” (Lc 1,42); e a própria Virgem 

Maria, reconhecendo a graça de ser Mãe do Messias, exultou: “o Senhor fez em mim maravilhas, 

santo é seu nome” (Lc 1,49).  

 

Dirigente: Proclamemos, pausadamente, a primeira parte da oração da Ave Maria: 

 

Todos: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e 

bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! 

 

Lado 1: Maria é um tesouro para a humanidade. Primícia da Criação, é modelo da Humanidade 

redimida. Para nós, maristas, é “Aquela que tudo fez entre nós”.  

 

Lado 2: Toda a Criação é obra de Deus. Deus nasceu de Maria. Deus criou tudo e Maria deu à luz 

ao Menino Deus. Deus que tudo fez, formou-se a si próprio no seio de Maria!  

 

Todos: Verdadeiramente, o Senhor está contigo, Maria. Tu és cheia de graça! 

 

4. CANTO 

Minh´alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto 

amor que me escolheu, me elegeu e me quis. E, de hoje em diante, eu já posso prever: “Todos 

os povos vão me bendizer”. O Poderoso lembrou-se de mim. Santo é seu nome sem fim!  
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Dirigente: O mártir São Maximiliano Kolbe, fundador da Milícia de Maria Imaculada, assim 

escreveu: “A Imaculada é obra de Deus e, como toda a obra de Deus, depende completamente do 

seu Criador. Contudo, ela é a obra mais perfeita, a mais santa.” 

 

Leitor 1: Em sua aparição em Lourdes, Maria proclamou: “Eu sou a Imaculada Conceição”. Com 

essas palavras, ela determina não só o fato do seu concebimento imaculado, mas também o modo 

como esse privilégio lhe pertence. Não se trata de algo acidental, mas de qualquer coisa que faz 

parte de sua natureza. 

 

Todos: Maria, Tu és a Imaculada Conceição! Roga por nós ao Pai, cujo Filho deste à luz. 

 

5. A PALAVRA DE DEUS  

Dirigente: Aclamemos a Palavra de Deus, luz de nossos passos, transformadora de nossas vidas, 

cantando: 

 

CANTO: MARIA, GUARDAVAS TUDO 

Maria, guardavas tudo, com grande atenção, palavras e gestos de Cristo, em teu coração. 

Ensina Maria tua gente a escutar. Desperta teus filhos, que o Pai quer falar. 

 

Proclamador: Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas 

Todos: Glória a Vós Senhor! 

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a 

uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E 

o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava, e disse: “Alegre-se, cheia de graça! O 

Senhor está com você!”
 
Ouvindo isso, Maria ficou preocupada, e perguntava a si mesma o que a 

saudação queria dizer. O anjo disse: “Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante 

de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande, 

e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para 

sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim.”
 
Maria perguntou ao anjo: “Como 

vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem?” O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá 

sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de 

você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu 

um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz seis meses que está grávida. Para Deus nada é 

impossível.” Maria disse: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.” E o 

anjo a deixou.  

 

Todos: Ensina Maria tua gente a escutar. Desperta teus filhos, que o Pai quer falar. 
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6. REFLEXÃO EM GRUPO 

Partilhar: Com Maria Imaculada, estamos “dispostos a mover-nos, a desprender-nos e a assumir 

um itinerário de conversão, tanto pessoal quanto institucional”, conforme nos pede o 21º Capítulo 

Geral? Quais as atitudes que devemos assumir?  

(Deixar um tempo propício, conforme número de participantes, de 5 a 10 minutos. Se acharem 

conveniente, poderão partilhar no grande grupo/ comunidade.) 

 

7. FINAL 

Dirigente: Irmãos, Formandos, Leigos e Leigas maristas, ouvindo o apelo do XXI Capítulo Geral, 

vamos depressa, com Maria Imaculada, aos lugares onde a vontade de Deus quer que estejamos. 

Caminhamos com Maria na liberdade e no amor. Filhos da Imaculada, a Ela recorremos como uma 

criança vai a sua mãe. Juntos oremos: 

 

Todos: Ó Maria Imaculada, cativados pelo esplendor de tua beleza e impelidos pelos 

Montagne da realidade que nos rodeia, lançamo-nos nos teus braços. Estamos certos de 

encontrar, em tua santidade, força para renovar nossos corações e impulsionar o nascimento 

de uma nova época para o carisma marista. Contigo, Ó Imaculada, Irmãos, leigos e leigas, 

peregrinamos para uma nova terra. Vamos depressa, levar Jesus Cristo às crianças e aos 

jovens, especialmente aos mais pobres. Amém. 

 

Dirigente: Unidos em prece a toda a Igreja, como Família Marista, rezemos a oração que Jesus, o 

filho de Maria, nos ensinou. 

 

Pai Nosso... 

 

8. BÊNÇÃO 

DIRIGENTE: Pela Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Deus nos 

abençoe e guarde em seu amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

9. CANTO IMACULADA 

Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus! Imaculada, Maria do Povo, Mãe 

dos aflitos que estão junto à Cruz. 

Um coração que era SIM para a vida, um coração que era SIM para o irmão! Um coração que era 

SIM para Deus: Reino de Deus renovando este chão! 


