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SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO

RITOS INICIAIS

A: Celebrando este tempo sagrado do 
Advento, a Igreja contempla o Mistério 
de Cristo, o Santo e Imaculado, presente 
na vida de Maria, serva do Senhor, como 
sinal daquilo que Deus realiza e sempre 
realizará na vida da humanidade, que 
caminha rumo à Jerusalém celeste.

1. CANTO DE ENTRADA
(Quem é essa que avança como aurora - 
Tony Allysson)

1. Quem é essa que avança como aurora. 
/ Temível como exército em ordem de ba-
talha. / Brilhante como o sol e como a lua. 
/ Mostrando o caminho aos  lhos seus.

Ah! minha alma glori  ca ao senhor/ Meu 
espírito exulta / em Deus meu salvador.

2. SAUDAÇÃO

PE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.: Amém.

PE: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

PE: Meus irmãos, reconheçamos as 
nossas culpas, para celebrarmos digna-
mente os Santos mistérios.

(Kyrie Eleison - Edmilson Aparecido)

1. Como a ovelha perdida, / pelo peca-
do ferida, / Eu te suplico perdão, ó bom 
pastor. Kyrie eleison. (3x)

2. Como o ladrão perdoado, / encon-
tro o paraíso ao teu lado/Lembra-te 
de mim, pecador por tua cruz. Christe 
eleison. (3x)

3. Como a pecadora caída, / derramo 
aos teus pés minha vida, / Vê as lagri-
mas do meu coração e salva-me! Kyrie 
eleison (3x)

PE: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

T.: Amém.

4. GLÓRIA

PE: Entoemos a Trindade Santa, o nos-
so hino de louvor.

(Glória - Eliana Ribeiro)

Glória a Deus nas alturas,/ E paz na 
terra aos homens por Ele amados.

1. Senhor Deus, / Rei dos céus, / Deus 
Pai todo poderoso,/ Nós vos louvamos, 
/ Nós vos bendizemos, / Nós vos adora-
mos, / Nós vos glori  camos, / Nós vos 
damos graças por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, / Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai, / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de nós.

Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica, / Vós que es-
tais à direita do Pai, / Tende piedade 
de nós.

3. Só vós sois Santo, / Só vós o Senhor, 
/ Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Com 
o Espírito Santo.

Na glória de Deus Pai. Amém!

5. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (todos de pé)

Ó Deus, que preparastes uma digna 
habitação para o vosso Filho, pela ima-
culada conceição da Virgem Maria, 
preservando-a de todo pecado em pre-
visão dos méritos de Cristo, concedei-
nos chegar até vós puri  cados também 
de toda culpa por sua materna interces-
são. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so Filho, na unidade do Espírito Santo.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: Deus quis, pela Virgem Maria, dar-
nos seu Filho unigênito para salvar a hu-
manidade. Sejamos, neste dia em que se 
celebra a imaculada conceição, tocados 
pelo Espírito Santo, a  m de que geremos 
frutos de santidade em meio ao mundo.

6. PRIMEIRA LEITURA: (Gn. 3,9-
15.20)
Leitura do Livro do Gênesis
O Senhor Deus chamou Adão, dizen-
do: “Onde estás?”. E ele respondeu: 
“Ouvi tua voz no jardim e  quei 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”. Dis-
se o Senhor Deus à mulher: “Por que 
 zeste isso?” E a mulher respondeu: 

“A serpente enganou-me, e eu comi”. 
Então o Senhor Deus disse à serpen-
te: “Porque  zeste isso, serás maldita 
entre todos os animais domésticos e 
todos os animais selvagens! Rastejarás 
sobre o ventre e comerás pó todos os 
dias da tua vida! Porei inimizade entre 
ti e a mulher, entre a tua descendência 
e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
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ferirás o calcanhar”. E Adão chamou à 
sua mulher Eva, porque ela é a mãe de 
todos os viventes.

- Palavra do Senhor.

T.: Graças a Deus.

7. SALMO 97(98):

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

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

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

3. Os con  ns do universo contempla-
ram / a salvação do nosso Deus. / Acla-
mai o Senhor Deus, ó terra inteira, / 
alegrai-vos e exultai.

8. SEGUNDA 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 vir-
tude 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 ser-
mos seus  lhos 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 re-
cebemos a nossa parte. Segundo o pro-
jeto 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 colo-
caram a sua esperança em Cristo.

- Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

A.: Maria, alegra-te, ó cheia de graça, / 
o Senhor é contigo!

Aleluia, aleluia! /aleluia, aleluia!

1. Alguém do povo exclama: Como é 
grande, ó Senhor!/ Quem te gerou e 
alimentou./ Jesus responde: ó mulher 
pra mim é feliz./ Quem soube ouvir a 
voz de Deus e tudo guardou!

10. EVANGELHO (Lucas 1,26-38)

PE: O Senhor esteja convosco.

T: Ele está no meio de nós.

PE: Proclamação do Evangelho ✠ de 
Jesus Cristo segundo Lucas.

T: 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 casamen-
to 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 
 cou perturbada com essas palavras e 

começou a pensar qual seria o signi  -
cado 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  lho, 
a quem porás o nome de Jesus. Ele será 
grande, será chamado Filho do Altíssi-
mo, 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  m”. Maria perguntou 
ao anjo: “Como acontecerá isso se eu 
não conheço homem algum?” O anjo 
respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o 
poder do Altíssimo te cobrirá com sua 
sombra. Por isso, o menino que vai nas-
cer será chamado santo, Filho de Deus. 
Também Isabel, tua parenta, concebeu 
um  lho na velhice. Este já é o sexto 
mês daquela que era considerada esté-
ril, porque para Deus nada é impossí-
vel”. Maria, então, disse: “Eis aqui a ser-
va do Senhor; faça-se em mim segundo 
a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

- Palavra da Salvação.

T: Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus pai todo poderoso...

12. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, por intercessão de 
Maria, apresentemos as nossas preces 
ao Deus que realizou maravilhas na 
vida de sua serva:

T.: Virgem Santa, rogai por nós!

1. Guiai a vossa Igreja, ó Senhor, na es-
trada do seguimento do vosso Filho, o 
verbo encarnado!  Nós vos pedimos!

2. Protegei as mulheres grávidas, prin-
cipalmente as que correm algum risco 
de vida, as que passam por di  culdades 
 nanceiras e as que se encontram em 

situação de rua. Nós vos pedimos!

3. Amparai em vossos braços, Senhor, 
as crianças que ainda se encontram no 
ventre materno, para que nasçam com 
saúde e re  itam, em nossa sociedade, a 
vossa Paz! Nós vos pedimos!

4. Guardai os jovens de nossa comuni-
dade, para que a exemplo de vossa hu-
milde serva Maria, sejam disponíveis, 
corajosos e criativos para superar os 
desa  os atuais. Nós vos pedimos.

(preces espontâneas da comunidade)

PE: Ouvi, Senhor, as orações dos que 
vos suplicam. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. PREPARAÇÃO DAS 
OFERENDAS
(Doa a tua vida - Janayara Lima)

1. Numa noite de suor, / sobre o barco em 
alto mar, / O céu começa a clarear,  / A 
tua rede está vazia, / mas a voz que te cha-
ma / Te mostrará um outro mar, / E sobre 
muitos corações / A tua rede lançará.

Doa a tua vida / como Maria aos pés da 
cruz / E serás, servo de cada homem / Ser-
vo por amor, / sacerdote da humanidade.

2. Caminhavas em silêncio, esperando 
além da dor, / Que a semente que tu 
lançavas / Num bom terreno germi-
nasse / Mas o coração exulta / Porque 
o campo já está dourado / O grão ma-
duro pelo sol / No celeiro pode entrar.

14. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

PE: OREMOS. (Todos de pé) Acolhei, ó 
Deus, o sacrifício da salvação que vos 
oferecemos na festa da Virgem Maria, 
concebida sem o pecado original, e ao, 
proclamarmos que a vossa graça a pre-
servou de toda culpa, livrai-nos, por 
sua intercessão, de todo pecado. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
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PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.

PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

T: É nosso dever e nossa salvação.

Prefácio Maria e a Igreja

PE: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
Santo, Deus eterno e todo- poderoso. 
A  m de preparar para o vosso Filho 
mãe que fosse digna dele, preservastes 
a Virgem Maria da mancha do pecado 
original, enriquecendo-a com a pleni-
tude da vossa graça. Nela, nos destes a 
primícias da Igreja, esposa de Cristo, 
sem ruga e sem mancha, resplandecen-
te de beleza. Puríssima, na verdade, de-
via ser a Virgem que nos daria o Salva-
dor, o Cordeiro sem mancha, que tira 
os nossos pecados. Escolhida entre to-
das as mulheres, modelo de santidade e 
advogada nossa, ela intervém constan-
temente em favor de vosso povo. Uni-
dos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, cantan-
do (dizendo) a uma só voz…

T: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do Universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas altu-
ras! Bendito o que vem, em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas.

PE: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santi  cai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a  m de que se tornem 
para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

T: Santi  cai nossa oferenda, ó Senhor!

PE: Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o 
pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

PE: Do mesmo modo, ao  m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA A REMIS-

SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

PE: Eis o mistério da fé!

T: Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquan-
to esperamos a vossa vinda!

PE: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, nós 
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e 
o cálice da salvação; e vos agradecemos 
por que nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, se-
jamos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo.

T: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

PE: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade com o papa 
N., com o nosso bispo N. e todos os mi-
nistros do vosso povo.

T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PE: Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.

T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  lhos!

PE: En  m, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a virgem Maria, 
mãe de Deus, São José com os santos 
apóstolos (Santo do dia), São Mateus 
Moreira e todos os que neste mundo vos 
serviram, a  m de vos louvarmos e glo-
ri  carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

T: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

PE: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T: Amém!

16. ORAÇÃO DO PAI NOSSO

PE: Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T: Pai nosso que estais nos céus, san-
ti  cado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 

vontade, assim na terra como no céu; 
o pão nosso de cada dia nos daí hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

PE: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda de 
Cristo salvador.

T: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

PE: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

T: Amém!

17. ORAÇÃO PELA PAZ

PE: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.

T: O amor de Cristo nos uniu.

PE: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus. (Todos se cumprimentam).

18. RITO DE COMUNHÃO

T: Cordeiro de Deus, que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo, dai-nos a paz.

PE: Provai e vede como o Senhor é 
bom; feliz de quem nele encontra seu 
refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.

T: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a.

(Quando o teu Pai revelou) 

1. Quando teu Pai revelou o segredo 
a Maria,/ que, pela força do Espírito, 
conceberia./ A ti, Jesus, ela não hesi-
tou logo em responder: /Faça-se em 
mim, pobre serva, o que Deus aprou-
ver! /Hoje, imitando a Maria, que é a 
imagem da Igreja,/nossa família outra 
vez te recebe e deseja./ Cheia de fé, de 



esperança e de amor, dizer “sim” a 
Deus./ Eis aqui os teus servos, Senhor!

Que a graça de Deus/ cresça em nós 
sem cessar!/ E de Ti, nosso Pai/ venha 
o Espírito Santo de Amor,/ pra gerar 
e formar Cristo em nós.

2. Por um decreto do Pai, ela foi a es-
colhida/ para gerar-Te, ó Senhor que 
és a origem da vida; /cheia do Espíri-
to Santo no corpo e no coração,/ foi 
quem melhor cooperou com a tua 
missão./ Na comunhão recebemos o 
Espírito Santo./ E vem contigo, Jesus, 
o teu Pai sacrossanto; /Vamos agora 
ajudar-te no plano da salvação,/ Eis 
aqui os teus servos, Senhor!

3. No coração de Maria, no olhar 
doce, e terno, /sempre tiveste na vida 
um apoio materno. Desde Belém, Na-
zaré, só viveu para te servir/Quando 
morrias na cruz, tua Mãe estava ali. 
Mãe amorosa da Igreja, quer ser nos-
so auxílio. /Reproduzir no cristão as 
feições de seu Filho./Como Ela fez em 
Caná, nos convida a te obedecer,/ Eis 
aqui os teus servos, Senhor!

19. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé) Senhor 
nosso Deus, que a comunhão na vos-
sa eucaristia cure em nós as feridas 
do pecado original, do qual Maria foi 
preservada de modo admirável ao ser 
concebida sem pecado. Por Cristo, 
nosso Senhor.

T: Amém!

RITOS FINAIS

(Cântico de Maria - Pe. Marcelo Rossi)

1. Manifestou o poder do seu braço,/ 
Desconcertou os corações assoberba-
dos,/ Derrubou do trono os podero-
sos,/ Exaltou os humildes.

Minha alma glori  ca o Senhor,/ Meu 
espírito exulta de alegria,/ Em Deus, 
meu Salvador,/ Meu espírito exulta.

2. Saciou os indigentes de bens,/ Despe-
diu os ricos de mãos vazias,/ Acolheu a 
Israel, lembrado de sua misericórdia,/ 
Conforme prometera a nossos pais,/ 
Em favor da posteridade de Abraão.

LITURGIA DA SEMANA: Seg: Is 35,1-10/Lc 
5,17-26 Ter: Is 40,1-11/Mt 18,12-14 Qua: 
Is 40,25-30/Mt 11,28-30 Qui: Is 26,1-6/Mt 
7,21.24-27 Sex: Is 29,17-24/Mt 9,27-31 Sáb: 
Is 30,19-21,23-26/Mt 9,35-10,1,6-8

PATROCINADOR DO FOLHETO
Josenilde Alves de Oliveira

“Maria nos ensina a acolher o 
momento favorável em que 
Jesus passa na nossa vida e 

nos pede uma resposta 
rápida e generosa”

Papa Francisco

FIQUE POR DENTRO

CONFRATERNIZAÇÃO DA COM. 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA:
17/12 – 19h | Local: Praça Eliete Gurgel

TERÇO DAS FAMÍLIAS:
09/12 às 19h30 | Local: Paróquia de São 
Mateus Moreira

MISSAS DE NATAL:
Véspera: 24/12 às 20h
Natal do Senhor: 25/12 às 19h | Local: 
Paróquia de São Mateus Moreira.

MISSA DA SAGRADA FAMÍLIA:
28/12 – Sábado:
17h - Capela Nossa Senhora de Nazaré.
19h – Paróquia de São Mateus Moreira.
29/12 – Domingo:
19h - Paróquia de São Mateus Moreira.

MISSA DE ANO NOVO:
31/12 às 20h | Local: Paróquia de São 
Mateus Moreira

SOLENIDADE DA MÃE DE DEUS:
01/01 – 19h – Local: Paróquia de São 
Mateus Moreira

SIGA-NOS

Siga-nos: 
/paroquiasaomateusmoreira
pascommateusmoreira@gmail.com
Contatos: (84) 2030-3381 / 98705-3151
paroquiamateusmoreira.com.br
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SÍMBOLOS DO 
ADVENTO 
O ADVENTO, tempo esta-

belecido para a preparação 

da festa do nascimento de Jesus, é rico em uma 

simbologia que nos ajuda a imergir no misté-

rio da encarnação, ou seja, “no ato pelo qual a 

segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez 

homem em Jesus Cristo”. Os símbolos, se bem 

interpretados, também nos fazem vivenciar com 

mais profundida este tempo.

Dentre esses símbolos, um se destaca pela beleza 

e signi  cação, a Coroa, Guirlanda ou Grinalda. 

Esta é feita de galhos verdes entrelaçados em 

forma de círculo e amarrados com uma  ta ver-

melha. Nesse círculo são postas quatro velas, re-

presentando as quatro semanas do ADVENTO.

Cada componente da Guirlanda tem, conforme 

a tradição católica, um sentido importante na 

preparação da festa para acolher o Salvador.

A forma da Coroa em círculo representa a eter-

nidade, simboliza também a nova aliança de 

Deus com a humanidade, que é celebrada no 

sacramento da Santa Ceia.

Os ramos verdes expressam a esperança que nos 

leva à perseverança e também a uma entrega to-

tal da nossa vida a Deus, con  antes de que dias 

melhores chegarão pra todos e todas nós.

O vermelho da  ta remete à cor do fogo e do 

sangue. Nela está contido o signi  cado da “cor 

da vida, do amor e também do sacrifício”.

As velas  xadas e acendidas, semanalmente, re-

presentam a vigília que deve ser constante para a 

chegada de Cristo e também para con  rmar que 

Ele é a luz do mundo.

No primeiro domingo, acende-se uma 

vela; no segundo, duas e assim por dian-

te até serem acesas as quatro velas no quar-

to domingo. Essa sequência no acendimen-

to das velas indica que o Salvador está se 

aproximando, que, logo, logo, a luz do mundo 

brilhará para toda a humanidade, con  rman-

do “a progressiva vitória da luz sobre as trevas”.

São várias as tradições sobre o signi  cado de 

cada vela.

Vejamos a que se refere às grandes fases da His-

tória da Salvação até à chegada de Cristo:

+ A primeira é a vela do perdão concedido a 

Adão e Eva, que de mortais se tornarão seres vi-

ventes em Deus;

+ A segunda é a vela da fé dos patriarcas que cre-

em na promessa da Terra Prometida;

+ A terceira é a vela da alegria de David pela sua 

descendência;

+ A quarta é a vela do ensinamento dos profetas 

que anunciam a justiça e a paz.

Fechamos estes escritos com uma citação de São 

Francisco, que nos relembra o signi  cado da 

grande data que se aproxima:  “Todos os homens 

nascem iguais, pela sua origem, pelos seus direi-

tos naturais e divinos e pelo seu objetivo  nal”

Francisca Freire


