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I

rmãos e irmãs:
Elevemos as nossas orações a Deus Pai todo-poderoso
e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria,
invoquemos a divina misericórdia,
dizendo (ou: cantando), com fé e esperança:

R. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
Ou: Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei pelo mundo.
Ou: Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
1.

Para que a Igreja, esposa de Cristo,
acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação
e, pelo Baptismo, dê à luz novos filhos,
oremos.

2.

Para que a Rainha da paz e Mãe da Igreja
inspire o sentido da justiça aos governantes,
a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos,
oremos.

3.

Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro,
cheguem à unidade da fé e da caridade
e imitem o coração da Mãe de Deus,
oremos.

4.

Para que todos os que choram e estão tristes
sintam a protecção e a presença da Mãe de misericórdia,
nas suas aflições e ansiedades,
oremos.

5.

Para que as adolescentes e jovens
cresçam puras como a Virgem de Nazaré
e cheguem à verdadeira santidade,
oremos.

6.

Para que os fiéis desta comunidade
sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus,
quando chegar o seu último combate,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor nosso Deus,
mostrai a vossa misericórdia
aos filhos que Vos amam e suplicam
e que humildemente entregam as suas preces
nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãs e irmãos:
Oremos para que a Igreja e toda a humanidade
participem da plenitude de graças e bênçãos
com que Deus enriqueceu a Virgem Maria,
dizendo (ou: cantando), cheios de fé:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória.
Ou: Iluminai, Senhor, a terra inteira.
1.

Pela Igreja que faz caminho com o mundo,
para que medite a palavra de Deus, como a Virgem Maria,
e se deixe cativar pelo Senhor três vezes Santo,
oremos.

2.

Pelos discípulos de Jesus em toda a terra,
para que, diante da pobreza e da riqueza,
imitem a atitude da Senhora do “Magnificat”,
oremos.

3.

Pelas virgens consagradas a Deus,
para que aprendam a oferecer as suas vidas
e com Maria se sintam servas do Senhor,
oremos.

4.

Por quantos vivem o mistério do sofrimento,
para que, unidos à Virgem Mãe de Deus,
d’Ela recebam consolação, exemplo e esperança,
oremos.

5.

Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome,
para que haja sempre alguém que os ajude
e lhes anuncie o Evangelho,
oremos.

6.

Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que o Senhor nos ensine a glorificá-l’O,
com a fé e a confiança da Virgem Maria,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, nosso Deus,
que nas palavras do “Magnificat”
escutastes os anseios da humanidade,
libertai os homens de toda a forma de violência
e ensinai-os a construir um mundo mais fraterno.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãos e irmãs:
Maria Santíssima é o sinal maravilhoso
do que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor.
Por sua intercessão invoquemos a Deus, nosso Pai,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R.

Dai-nos, Senhor, um coração novo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
1.

Pelo povo santo de Deus,
para que, à semelhança da Virgem sempre fiel,
dê testemunho da sua fé no meio do mundo,
oremos, por intercessão de Maria.

2.

Pelos nossos pastores,
para que, imitando a Virgem de Nazaré,
anunciem a Boa Nova aos que são pobres,
oremos, por intercessão de Maria.

3.

Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos,
para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria,
da solicitude de Cristo pelos humildes,
oremos, por intercessão de Maria.

4.

Pelos pais e mães de toda a terra,
para que, à luz das aflições da Virgem Mãe,
aprendam a pôr a confiança só em Deus,
oremos, por intercessão de Maria.

5.

Pelos cristãos que duvidam e vacilam,
para que se entreguem a Deus como a Virgem,
que acreditou no cumprimento das promessas do Senhor,
oremos, por intercessão de Maria.					

6.

Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que, invocando Santa Maria, esperança nossa,
recebamos o dom de perseverar até ao fim,
oremos, por intercessão de Maria.
(Outras intenções).

S

enhor, que fizestes da Virgem Santa Maria
a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho,
concedei-nos também a nós
a graça de colaborarmos generosamente
na obra da redenção da humanidade.
Por Cristo Senhor nosso.

269

270

MISSAS DOS COMUNS

4

I

rmãs e irmãos:
Por intercessão da Virgem cheia de graça,
que Deus Pai todo-poderoso
quis que fosse Mãe do seu Filho,
digamos (ou: cantemos):

R. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
Ou: Interceda por nós a Virgem Imaculada.
Ou: Interceda por nós a Mãe do Verbo de Deus.
1.

Para que a Igreja tenha um só coração e uma só alma
e persevere em oração com Maria, Mãe de Jesus,
oremos.

2.

Para que as mães fomentem nos seus lares
o amor e a santidade da Família de Nazaré,
oremos.

3.

Para que Deus robusteça a esperança
dos que sofrem, como a Virgem Maria, junto à cruz,
oremos.

4.

Para que todos aqueles que estão em perigo
sintam a protecção da Mãe de misericórdia,
oremos.

5.

Para que todos os discípulos de Cristo
se alegrem por ter Maria como Mãe,
oremos.

6.

Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor
exultem por terem escolhido a melhor parte,
oremos.

7.

Para que os nossos defuntos possam contemplar
Aquela que Deus coroou como Rainha,
oremos.
(Outras intenções).

C

oncedei, Senhor, ao vosso povo,
por intercessão da Virgem Santa Maria,
as graças que Vos pede com humildade.
Por Cristo Senhor nosso.

