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♪ ENTRADA:
Exulto de alegria no Senhor
e a minha alma rejubila no meu Deus,
pois com a veste da salvação me revestiu
E com o manto da justiça me envolveu
qual esposa adornada de suas jóias.

♪ APRESENTAÇÃO

DOS
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DONS:

Avé Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres
E bendito é o fruto do vosso ventre. Aleluia! Aleluia!

♪ COMUNHÃO:
♫ A Porta da Fé ‘stá sempre aberta para nós.
Por ela entramos, por ela entramos na vida
e na comunhão com Deus.

♫ O pão que comemos e o vinho que bebemos
é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria.

♪ PÓS COMUNHÃO:
Santa Mãe do Redentor, Porta do Céu, Estrela do mar,
socorrei o povo cristão que procura levantar-se do
abismo da culpa.

♪ FINAL:
♫ Salvé, Salvé Estrela do Mar.
Salvé, Mãe do Verbo de Deus.

♫ Avé, ó Mãe que destes à luz a Jesus, o Rei dos Reis.
Salvé, ó templo de eleição no qual o Senhor habitou.
Gloriosa Virgem Maria, alegria de Jesus.
Ó sacrário do sumo Senhor, onde se refugiou o Criador.

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
1. LEITURA

DO

LIVRO

DO

GÉNESIS (Gen 3, 9-15.20)

Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe:
«Onde estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim
e, como estava nu, tive medo e escondi-me». Disse Deus: «Quem te deu a
conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira
comer?». Adão respondeu: «A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi». O Senhor Deus perguntou à mulher:
«Que fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente enganou-me e eu comi».
Disse 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.
Estabelecerei 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».
O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’, porque ela foi a mãe de todos os
viventes.

Palavra do Senhor.

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela»
A descendência da serpente é a descendência da desobediência.
É a desobediência da natureza entregue a si mesma, fechada sobre si própria,
confundindo liberdade com livre arbítrio e autonomia com auto-suficiência…
É a desobediência da natureza desligada do seu Criador, usurpadora do lugar
que é de Deus, condenada à auto-destruição…
A desobediência da mulher é provocada pela tentação da serpente.
Está marcada pelo pecado.
Mas mantém o futuro em aberto.

E a Mulher, que é Maria, dará por isso origem a uma humanidade nova, plenamente
reconciliada com Deus e, por isso mesmo, reconciliada consigo própria.
Depois de um longo e inevitável combate.
Porque inevitável é a inimizade entre estes dois mundos, tão radicalmente opostos.
Neste longo combate entre a descendência da mulher e a descendência da
serpente, onde estás?
Que progressos e vitórias tem Deus realizado em ti?
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4
Refrão: Cantai um cântico novo! O Senhor fez maravilhas. (bis)
ou: Cantai ao Senhor um cântico novo: o Senhor fez maravilhas.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória. Refrão
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. Refrão
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai. Refrão

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Ef 1, 3-6.11-12)

DO

APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

EFÉSIOS

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

Palavra do Senhor.

“Deus escolheu-nos em Cristo antes da criação do mundo”
A desobediência de Adão e Eva, expulsos do Paraíso, por primeiro terem expulsado Deus da sua vida, é um percalço na história da Vida que Deus sonhou para
o Homem: “Deus escolheu-nos em Cristo antes da criação do mundo”!
Mas não é uma derrota absoluta.
Porque Deus não abandona a obra que criou.
Pelo contrário. O Seu sonho a respeito do homem mantém-se bem vivo!
E nada O impedirá de o concretizar!
Vives da certeza de teres sido escolhido por Deus? Isso determina todas
as tuas escolhas de cada dia, mesmo as mais insignificantes?
 EVANGELHO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. LUCAS (Lc 1, 26-38 )
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado
José, que era descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo
entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está
contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação
seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste graça
diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de
Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe
dará o trono de seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o
seu reinado não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não
conheço homem?». O 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. E a tua parenta Isabel concebeu também um
filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do
Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».

Palavra da salvação.
«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo»
Maria ficou perturbada com a saudação. Ainda antes do anúncio que havia de a
levar a perguntar, perplexa, ao anjo: “Como será isto?”
A presença de Deus é tão discreta e, ao mesmo tempo, vivida com tanta naturalidade, que se torna perturbadora e quase enigmática quando verbalizada...
A grandeza daquilo que Deus nos pede e a naturalidade com que o “sim” brota dos
nosso lábios tem a dimensão da intensidade com que a presença de Deus é vivida e
acolhida por cada um de nós.
Apesar de toda a incompreensão que os caminhos de Deus sempre geram na nossa
abordagem limitada da realidade...
Crias condições para ouvires Deus e Lhe responderes com generosidade?

