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MEMÓRIA DE SANTA MARIA NO SÁBADO 

 
[Nas igrejas onde se adota o calendário próprio dos Servos de Maria, todos os sábados - exceto nos sábados 

do Advento, de 17 a 24 de dezembro, e nos sábados da oitava do Natal, da Quaresma e da Páscoa ou 

quando há uma memória obrigatória - celebra-se a Missa de Santa Maria como memória obrigatória. 

Nesses casos, podem-se rezar as missas do Comum de Nossa Senhora do missal romano ou a missa votiva 

de Santa Maria, Mãe da Igreja, ou ainda as que vêm a seguir.] 

 

TEMPO DO ADVENTO 
SANTA MARIA 

NA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR 

 
Antífona de entrada Cf. Is 45,8 

Derramai, ó céus, lá das alturas, o vosso orvalho, 

e as nuvens façam chover o justo. 
 

Coleta 

Ó Deus, que pela anunciação do anjo 

dispusestes que o vosso Verbo 

se encarnasse no seio da Virgem Maria, 

concedei-nos o auxílio de sua intercessão, 

pois cremos que é a Mãe de Deus. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Leitura do livro do profeta Isaías 7,10-14; 8,10c 

O Senhor disse ainda a Acaz: “Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da 

habitação dos mortos, seja lá do alto”. Acaz respondeu: „„De maneira alguma! Não quero 

pôr o Senhor à prova.” Isaías respondeu: “Ouvi, casa de Davi: Não vos basta fatigar a paciência 

dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isto o próprio Senhor vos dará um sinal: 

uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará «Deus conosco», porque Deus está 

conosco.” 

 

Salmo de meditação Sl 39, 7-8a.8b-9.10.11 

 

R/ Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

 

Sacrifício e oblação não quisestes, 

mas abristes, Senhor, meus ouvidos; 

não pedistes ofertas nem vítimas. 

Então eu vos disse: “Eis que eu venho!” R/ 

 

Sobre mim está escrito no Livro: 

com prazer faço a vossa vontade, 

guardo em meu coração a vossa lei. R/ 
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Boas novas de vossa justiça 

anunciei numa grande assembléia; 

vós sabeis: não fechei os meus lábios! R/ 

 

Proclamei toda a vossa justiça, 

sem retê-la no meu coração; 

vosso auxílio e lealdade narrei. 

Não calei vossa graça e verdade 

na presença da grande assembléia. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Jo 1,14ab 

R/ Aleluia, aleluia, aleluia! 

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, 

e nós vimos a sua glória. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 1,26-38 

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

Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi; e o nome 

da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: “Alegra-te, cheia de graça, o 

Senhor está contigo!”  Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o 

significado da saudação. 

O anjo, porém, acrescentou: “Não tenhas medo, Maria! Encontraste graça junto de Deus. 

Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será 

grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; 

ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim”. 

Maria, porém, disse ao anjo: “Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?” 

O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com 

a sua sombra; por isso o Santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua 

parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam de 

estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível”. Disse, então, Maria: “Eu sou a serva do 

Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se. 
 

[Textos alternativos da Liturgia da Palavra] 

 

Primeira leitura - II 

Leitura do profeta Isaías 11,1-5.10 

Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele 

repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de 

prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor.  

Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer; mas julgará os fracos 

com eqüidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença 

de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto 

dos seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. 

Naquele tempo o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado 

pelas nações e gloriosa será a sua morada. 
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Salmo de meditação - II Sl 71, 1-2.7-8.12-13.17 

 

R/ Nos seus dias a justiça florirá. 

 

Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, 

vossa justiça ao descendente da realeza! 

Com justiça ele governe o vosso povo, 

com eqüidade ele julgue os vossos pobres. R/ 
 

Nos seus dias a justiça florirá 

e grande paz, até que a lua perca o brilho! 

De mar a mar estenderá o seu domínio, 

e desde o rio até os confins de toda a terra. R/ 

 

Libertará o indigente que suplica, 

e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. 

Terá pena do indigente e do infeliz, 

e a vida dos humildes salvará. R/ 

 

Seja bendito o seu nome para sempre, 

e que dure como o sol sua memória! 

Todos os povos serão nele abençoados, 

todas as gentes cantarão o seu louvor. R/ 

 

Aclamação ao evangelho - II 

R/ Aleluia, aleluia, aleluia! 

Feliz sois vós, santa Virgem Maria, e digna de todo louvor, 

porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Senhor. R/ 

 

Evangelho - II 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 1,18-23 

Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de 

coabitarem aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que 

era justo, não querendo difamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. 

Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: 

“José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem 

do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará 

o seu povo de seus pecados.” 

Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que a 

virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa: Deus 

conosco. 
 

Sobre as oferendas 

Senhor, 

o mesmo Espírito que fecundou com sua sombra 

as entranhas da Santa Virgem Maria, 

santifique estes dons 
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que colocamos sobre o vosso altar. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 

é nossa salvação dar-vos glória, 

em todo tempo e lugar, 

por Cristo Senhor nosso. 

 

Ele, que haveria de nascer 

no meio dos homens e em favor dos homens, 

pela ação fecundante do Espírito Santo, 

a Virgem Maria acolheu-o com fé no anúncio do anjo 

e carregou-o com amor no seu ventre virginal, 

a fim de que se cumprissem às promessas feitas a Israel 

e se realizasse admiravelmente a esperança dos povos. 

 

Por isto, os anjos adoram a vossa majestade, 

e se alegram eternamente na vossa presença. 

Unidos a eles, proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Is 7,14 

Eis que uma virgem conceberá 

e dará à luz um filho, 

e será chamado Deus conosco. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, nosso Deus, 

este sacramento que recebemos 

na memória da Santa Virgem Maria, 

em cujo seio puríssimo encarnou-se o vosso Filho, 

manifeste sempre em nós a vossa misericórdia, 

e nos torne dignos da salvação eterna. 

Por Cristo nosso Senhor. 


