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TEMPO COMUM 
I 

SANTA MARIA, REFÚGIO DOS SEUS SERVOS 

 
Antífona de entrada Sl 32,12 

Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, 

o povo que ele escolheu por sua herança! 
 

Coleta 

Ó Deus misericordioso, 

ouvi a oração dos vossos servos, 

reunidos ao redor deste altar 

para celebrar a memória da Santa Virgem Maria; 

e por sua misericordiosa intercessão, 

livrai-os de todos os perigos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo 
 

[As leituras podem ser escolhidas do Lecionário Ferial ou do Comum da Bemaventurada 

Virgem Maria ou as seguintes:] 

 

Primeira leitura 

Do livro do Eclesiástico 24,22-31 

Estendi meus galhos como um terebinto; meus ramos são ramos de honra e de graça. Cresci 

como a vinha de frutos de agradável odor. E minhas flores são frutos de glória e abundância. 

Sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. 

Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e 

da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos; 

pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A 

memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. 

Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele 

que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me 

tornam conhecida terão a vida eterna. 

 

Salmo de meditação Sl 84,5 e 8.9-10.13-14 

 

R/ Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. 

 

Fazei-nos voltar, ó Deus, nosso Salvador, 

esquecei o que tendes contra nós. 

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia 

e dai-nos a vossa salvação! R/ 

 

Ponho-me a ouvir: que dirá o Senhor? 

É de paz que ele fala para seu povo e seus fiéis, 
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contanto que não retornem às suas loucuras! 

Sua salvação está próxima daqueles que o adoram: 

a glória habitará nossa terra. R/ 

 

Amor e verdade se encontram, 

justiça e paz se abraçam; 

a verdade brotará da terra, 

quando do céu se inclinar a justiça. R/ 

 

Quando o Senhor nos der seus benefícios, 

a nossa terra produzirá seu fruto; 

a justiça caminhará diante dele 

e seus passos traçarão o caminho. R/ 

 

Aclamação ao evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Ó Virgem sem mancha, 

vós que fostes fecundada pelo Espírito 

quando destes ao anjo vosso consentimento, 

rogai a Deus por nós. R/ 
 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 11,27-28 

Naquele tempo, enquanto Jesus falava, certa mulher levantou a voz em meio à multidão e disse-lhe: 

“Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram!” Ele, porém, respondeu: 

“Felizes, antes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”. 

 

Sobre as oferendas 

Nós vos suplicamos, ó Deus todo-poderoso, 

que, pelos méritos da Santa Virgem Maria, 

possamos vencer todos os perigos 

e, por estas oferendas, 

encontrar em vós nosso refúgio. 

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 o tempo e lugar, 

por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

 

Por vossa inefável bondade, 

constituístes a Virgem Maria 

como Advogada da graça e Rainha da misericórdia. 
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Para os seus servos, ela é proteção nos perigos, 

certeza na dúvida, consolo na aflição 

e ajuda na necessidade. 

 

Por isso, com todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão 

A mãe de Jesus disse aos serventes: Jo 2,5 

Fazei tudo o que ele vos disser. 

Ou: Não há sobre a terra mulher 

igual à Virgem Maria em beleza e sabedoria. 

 

Depois da comunhão 

Ó Deus, que alimentastes com o pão do céu 

os vossos servos, 

sede misericordioso 

para os que se refugiam sob a proteção 

da Santa Virgem Maria, 

e livrai-os de todos os males e perigos. 

Por Cristo nosso Senhor. 


