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II 

SANTA MARIA, SERVA DO SENHOR 

 

 
Antífona de entrada Sf 3,14 

Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, 

filha de Jerusalém! 

Ou: Exulta o meu espírito Lc 1,47-48 

em Deus, meu Salvador, 

pois olhou a humildade de sua serva. 
 

Coleta 

Senhor, 

quisestes que a Virgem Maria, vossa serva, 

fosse mãe e colaboradora do vosso Filho Jesus Cristo. 

Concedei que, inspirando-nos sempre nela, 

nos tornemos testemunhas do Evangelho, 

e coloquemos nossa vida a serviço dos irmãos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da carta de São Paulo aos Gálatas 4,4-7 

Irmãos, quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma 

mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a 

adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus em vossos corações o Espírito do seu Filho, 

que clama: “Abba, Pai!” De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também 

herdeiro, graças a Deus. 
 

Salmo de meditação Sl 85,3-5.6-7.11-12.15-16 

 

R/ Alegrai, Senhor, a vida do vosso povo. 

 

Tende compaixão de mim, Senhor, 

clamo por vós o dia inteiro; 

alegrai vosso servo, Senhor, 

quando seu desejo o arrasta para vós. 

Senhor, vós sois bom e clemente, 

cheio de amor para todos os que vos invocam. R/ 

 

Ouvi, Senhor, a minha oração, 

ficai atento à voz de minha súplica. 

Nesse dia de angústia eu vos chamo 

e vós me respondeis. R/ 
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Ensinai-me, Senhor, vossos caminhos 

para que eu ande segundo a vossa vontade; 

dai-me um coração simples, 

que tema o vosso santo nome. R/ 

 

Vós, Senhor, Deus de misericórdia e piedade, 

na cólera sois lento, cheio de fidelidade e de amor, 

olhai para mim e tende compaixão. R/ 

 

Aclamação ao evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Bem-aventurada sois vós e digna de louvor, 

ó Santa Virgem Maria; 

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

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 1,39-47 

Naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se 

apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. 

Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel 

ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Salvador me 

visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de 

alegria em meu ventre. Feliz a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será 

cumprido!” Maria, então, disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito 

exulta em Deus, meu Salvador!” 

 

Sobre as oferendas 

Deus de misericórdia, 

ao celebrarmos a memória de Santa Maria 

oferecemos à vossa majestade estes dons, 

para que se tornem para nós 

sacramento de salvação. 

Fazei que neles encontremos ajuda 

para sermos fiéis aos nossos compromissos. 

Por Cristo nosso Senhor. 

 

Prefácio 

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

é nosso dever e salvação dar-vos graças e louvar-vos 

porque constituístes vosso Filho Jesus Cristo 

redentor do gênero humano 

e nos destes em Maria um modelo de esperança. 
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Vossa humilde Serva, Senhor, 

depositou em vós a sua confiança. 

Com o coração cheio de esperança, 

aguardou a vinda do Messias anunciado pelos profetas; 

com fé, o concebeu em seu ventre virginal; 

e, com sublime caridade, 

associou-se a ele na obra da salvação humana, 

tornando-se mãe de todos os viventes. 

Como fruto mais excelso da redenção, 

é irmã de todos os filhos de Adão 

que, no caminho para a plena liberdade, 

a vêem como sinal de esperança e de conforto, 

até o dia em que resplandecerá a glória do Senhor. 

 

Por este mistério de salvação, unidos aos anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória 

dizendo (cantando) sem cessar: 
Santo, Santo, Santo... 

 

Antífona da comunhão Sl 85,15-16 

Senhor Deus, 

olhai para mim e tende compaixão: 

salvai o filho da vossa serva. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, 

alimentados pelo vosso sacramento, 

suplicantes vos pedimos 

que, imitando a Virgem Maria na oração e no serviço, 

saibamos dar vida a todas as coisas em Cristo. 

Ele que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 
 

III 

SANTA MARIA, MÃE DA IGREJA 
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Antífona de entrada Lc 1,28.42 

Alegrai-vos, cheia de graça, 

o Senhor está convosco, 

vós sois bendita entre as mulheres. 

 

Coleta 

Ó Deus, guia do povo eleito, 

quisestes que a Virgem Maria, 

Mãe de Cristo, cabeça da Igreja, 

fosse a mãe espiritual de todos os cristãos. 

Por sua maternal intercessão, 

fazei que todos os povos se tornem vossa Igreja. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Dos Atos dos Apóstolos 1,12-14 

Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos voltaram a Jerusalém do monte que se chama 

das Oliveiras. A distância não é grande, é a de um caminho de sábado. Tendo entrado na 

cidade, subiram à sala superior, onde habitualmente ficavam. 

Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de 

Alfeu, e Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos, unânimes, eram assíduos à oração 

com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. 
 

Salmo de meditação Sl 86,1-3.4-5.6-7 

 

R/ Deus está no meio de sua igreja, por isso não vacilará. 

 

Tu és amada pelo Senhor, 

que te fundou sobre o monte Santo: 

ele prefere a ti, Sião, a todas as moradas de Jacó. R/ 

 

Posso contar o Egito e a Babilônia 

entre aqueles que me conhecem. 

Na Filistéia, em Tiro, na Etiópia tal homem nasceu; 

mas de Sião dir-se-á: É minha mãe; 

nela todo homem nasceu. R/ 

 

O Altíssimo a mantém firmemente; 

quando registra os povos, ele inscreve: 

em tal lugar nasceu tal homem. 

Mas eles hão de dançar e cantar: 

em ti as nossas fontes todas! R/ 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

Aclamação ao evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Ó Virgem bem-aventurada, que gerastes o Senhor; 

ó Santa Mãe da Igreja, 

alimentai em nós o Espírito do vosso Filho! R/ 

 

Evangelho – I 

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. 

 

Evangelho – II 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 2,1-11 

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus 

foi convidado para as bodas e os seus discípulos também. 

Como não houvesse mais vinho, a mãe de Jesus lhe diz: “Eles não têm vinho!” Responde-

lhe Jesus: “Que temos nós com isso, mulher? Minha hora ainda não chegou”. Sua mãe diz 

aos serventes: “Fazei tudo o que ele vos disser”. 

Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a 

três medidas. Jesus lhes diz: “Enchei as talhas de água”. Eles as encheram até a borda. 

Disse-lhes então: “Tirai agora um pouco d’água e levai-a ao mestre-sala”. Eles a levaram. 

Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho (ele não sabia de onde vinha, 

mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água) chama o noivo e lhe diz: “Todo o 

homem serve primeiro o bom vinho e, quando os convidados já estão embriagados, serve o 

pior. Tu guardaste o bom vinho até agora!” 

Este início dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus 

discípulos creram nele. 
 

Evangelho – III 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 19,25-34 
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Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, 

Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. 

Jesus, então, vendo sua mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: 

“Mulher, eis o teu filho!” Depois disse ao discípulo: “Eis a tua mãe!” E a partir dessa hora, 

o discípulo a acolheu junto a si. 

Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a Escritura 

até o fim: “Tenho sede!” Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando, então, uma esponja 

embebida de vinagre numa vara de hissope, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o 

vinagre, disse: “Tudo está consumado!” E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

Como era o dia da Preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o 

Sábado - porque esse Sábado era um grande dia - pediram a Pilatos que lhes quebrassem as 

pernas e fossem retirados. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro e 

depois do outro que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe 

quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e 

imediatamente saiu sangue e água. 

 

Sobre as oferendas 

Ó Deus, 

fazei que o Espírito Santo, 

cuja vinda a Virgem Mãe esperou com os apóstolos 

e que ainda hoje continua a invocar sobre o mundo, 

transforme estas oferendas da vossa Igreja 

em sacramento de unidade. 

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, 

e na memória de Maria, sempre Virgem, 

celebrar os vossos louvores. 

 

Acolhendo a vossa Palavra com coração puro, 

ela concebeu vosso Filho no seu seio virginal, 

e, dando-o à luz, preparou o nascimento da Igreja. 

Ao pé da cruz, ela recebeu o testamento do vosso amor 

e tornou-se mãe de todos os homens, 

que, pela morte de Cristo, 

nascem para a vida sobrenatural.  

No cenáculo, ela une suas orações às dos discípulos 

à espera da vinda do Espírito Santo, 

e se torna assim modelo de igreja orante. 

Elevada à glória do céu, 

acompanha com amor materno 

a vossa Igreja peregrina nesta terra 
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e a protege no seu caminho rumo à pátria celeste, 

até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. 

 

Por isso, com todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão 

Houve um casamento em Caná da Galiléia Jo 2,1.11 

e a mãe de Jesus estava lá. 

Assim Jesus iniciou seus milagres 

e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 
 

Depois da comunhão 

Revigorados pelo alimento da salvação e da vida, 

nós vos pedimos, Senhor, que a vossa Igreja, 

sustentada pela proteção materna da Virgem Maria, 

anuncie o Evangelho a todos os povos 

e prepare o mundo para receber 

a abundância dos dons do Espírito. 

Por Cristo nosso Senhor. 


