
oraçãooração  Ano Mariano 

Arquidiocesano



 Espírito Santo de Deus,
Vós que fecundastes o seio virginal de Maria, para que dela nos

viesse o Salvador, iluminai-nos neste ano jubilar e vocacional rumo ao
centenário diocesano.

Com os olhos fixos em Jesus (Hb 12,2) queremos dedicar todo o
nosso tempo e todas as nossas atividades à Vossa Santíssima
Esposa, modelo de vocação e resposta, contemplando sua vida

marcada pela fé inabalável, pela esperança que não morre e pela
caridade que não termina. 

Olhando-a com amor, a ela rogamos:
Ó Maria, que ouvistes do Anjo que éreis toda pura e imaculada, plena

de graça (Lc 1,28), alcançai para nós o dom da perseverança nos
caminhos da santidade, ouvindo a Palavra de Jesus: “sede santos,

como vosso Pai Celeste é santo” (Mt 5,48).
Ó Maria, a quem o mesmo Anjo afirmou que “para Deus nada é
impossível” (Lc 1,37), atendei-nos nas horas difíceis e alcançai a

solução de todos os nossos problemas.
Ó Maria, que proclamastes: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5),
alcançai para nós a graça de escutar e praticar sempre a Palavra de

Deus.
Ó Maria, Mãe do meu Senhor, vós que sois “feliz porque acreditastes”
(Lc 1,45), aumentai sempre a nossa fé e o nosso amor a Deus e ao

próximo, sobretudo aos mais necessitados.
Ó Maria, que aos pés da cruz, ouvistes dos lábios de Jesus: “Mãe, eis
aí teu filho; filho, eis aí tua Mãe” (Jo 19,26-27), acolhei-nos e amparai-

nos com vosso manto protetor, contra todo mal e todo pecado,
durante este ano mariano e vocacional rumo ao centenário diocesano

e por toda a nossa vida. 
Ó Maria, Mãe da Igreja, Padroeira de nossa Província Eclesiástica,

inspiradora de todas as vocações, alcançai de Deus para nós a graça
de edificar uma Igreja sempre em missão, movidos por autêntico

espírito sinodal que nos mantenha cada vez mais unidos e alegres
neste peregrinar rumo à Casa do Pai.  

Amém.
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Ó Espírito Santo de Deus, 
Vós que fecundastes o seio virginal de Maria,
para que dela nos viesse o Salvador, iluminai-

nos neste ano jubilar e vocacional rumo ao
centenário diocesano.

Ó Maria, Mãe da Igreja, Padroeira de nossa
Província Eclesiástica, inspiradora de todas as
vocações, alcançai de Deus para nós a graça

de edificar uma Igreja sempre em missão,
movidos por autêntico espírito sinodal que nos

mantenha cada vez mais unidos e alegres
neste peregrinar rumo à casa do Pai.  

Amém.
 
 
 
 

(Reze esta oração ao final de cada missa ou
celebração durante todo este ano)
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Arquidiocesano

“Com Maria, Mãe da Igreja,“Com Maria, Mãe da Igreja,
corações ardentes, pés a caminho,corações ardentes, pés a caminho,
rumo ao centenário diocesano. ”rumo ao centenário diocesano. ”

  


