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1 de Janeiro – Oitava do Natal do Senhor

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – 1

(Poderia tomar-se hoje, como Oração Universal, um extracto das Ladainhas de Nossa 
Senhora)

I rmãs e irmãos:
Invoquemos a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus,

para que nos alcance de seu divino Filho
o dom da fé, da unidade e da paz,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

 R. Rogai por nós.

 Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens. 
 R. Rogai por nós.

 Mãe de Cristo, Mãe da divina graça, Mãe do Redentor.
 R. Rogai por nós.

 Virgem pobre e humilde, Filha de Sião, Serva do Senhor.
 R. Rogai por nós.

 Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da manhã.
 R. Rogai por nós.

 Fonte de beleza, Esplendor da Igreja e Senhora nossa.
 R. Rogai por nós.

 Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos.
 R. Rogai por nós.

 Rainha do mundo, Rainha do Céu, Rainha da paz.
 R. Rogai por nós.

(Outras invocações: Rainha das famílias, Rainha dos cristãos, Senhora da 
alegria).

D eus, Pai de misericórdia,
ouvi as súplicas dos vossos filhos

e fazei que, por intercessão da Virgem Maria,
nos dediquemos ao serviço do próximo aqui na terra
e mereçamos ser recebidos no reino dos Céus.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL
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Ou

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – 2

C aríssimos fiéis:
No dia em que proclamamos solenemente

a Virgem Santa Maria como Mãe de Deus,
invoquemos a sua intercessão,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.

Ou: Sancta Maria, ora pro nobis.

1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
 para que, a exemplo da Virgem Mãe de Deus,
 guarde e medite as palavras que escutou,
 com Maria, oremos ao Senhor.    

2. Pelos homens e pelos povos de toda a terra, 
 para que Deus os proteja e abençoe,
 vele por eles e lhes conceda a sua paz,
 com Maria, oremos ao Senhor.    

3. Pelos pais e mães cristãos de todo o mundo,
 para que acolham o dom da vida como bênção
 e ensinem a seus filhos o amor de Deus,
 com Maria, oremos ao Senhor.   

4. Pelas crianças que não têm pai nem mãe,
 para que Deus lhes ponha em seus caminhos
 quem as acolha com verdadeiro amor,
 com Maria, oremos ao Senhor.    

5. Por todos nós e pela nossa comunidade (paroquial),
 para que, ao longo de todo este ano,
 o amor de Deus possa crescer em nossas vidas,
 com Maria, oremos ao Senhor.   

(Outras intenções: grupos cristãos da comunidade paroquial; catequistas ...).

S enhor, nosso Deus, 
acolhei das mãos de Maria, Virgem e Mãe, 

as orações cheias de fé do vosso povo 
e dai-nos a graça de crescer, no Espírito Santo,
até à plenitude da vida em Cristo. 
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ANO A


