
 
A Virgem Maria, Mãe e Medianeira da Graça 

 
8 de maio 
Memória 

 
 
Nesta memória da Virgem Maria, Mãe e Medianeira da Graça, a esemplo de Padre Dehon, queremos 

viver com fé e piedade esta devoção. Como Dehon expressa no Directório Espiritual: «Com a sua vida de 
vítima, com os seus sacrifícios e as suas dores, Maria tornou-se reparadora e medianeiro entre Deus e os 
homens. No meio de sofrimentos indizíveis, adoptou como filhos todas as almas resgatadas pela morte de 
seu Filho; assim adquiriu um direito ao seu amor, ao seu reconhecimento, à sua fidelidade, ao seu apego. 
Ela quereria encher a todos do amor que abrasava o seu sagrado Coração. Quereria conduzir todos ao 
Coração de seu Filho, Rei, Amor, Esposo dos corações puros. A resistência, a ingratidão do povo 
escolhido entristece-a. Ela procura corações compassivos, corações que consolem Jesus com o seu amor 
e fidelidade.» (DSP 47). 
 
 
Antífona de entrada Hb 4,16 
 
Aproximemo-nos com segurança do trono da graça,  
para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. 
 
Coleta 
 
Senhor nosso Deus, 
por vosso providencial desígnio,  
quisestes dar ao mundo o Autor da graça 
por meio da bem-aventurada Virgem Maria, 
por vós associada ao mistério da redenção humana. 
Humildemente vos pedimos 
que ela nos obtenha numerosas graças  
e nos conduza à salvação eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
 
  



Primeira leitura 
 
Leitura do livro de Ester  8,3-8-16-17a 
 
Naqueles dias, Ester tornou a falar com o rei. Lançou-se aos seus pés, chorou, 
suplicando- lhe para que anulasse a maldade de Amã, o agagita, e o desígnio que 
concebera contra os judeus. O rei lhe estendeu o cetro de ouro. Então Ester se ergueu, 
ficando de pé diante do rei. “Se bem parecer ao rei - disse-lhe - e se ganhei as suas 
graças, se meu pedido parecer justo e se eu mesma lhe for agradável, que o rei revogue 
expressamente as cartas que Amã, filho de Amadates, o agagita, fez escrever para 
arruinar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu ver meu povo na 
infelicidade que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio de 
minha parentela?” O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: 
“Já dei a Ester a casa de Amã, depois de tê-lo mandado enforcar por querer matar 
os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, o que bem vos parecer em nome do 
rei, e selai-o com o anel do rei. Porque todo edito redigido em nome do rei e selado 
com seu selo é irrevogável”. Para os judeus foi um dia de esplendor, de alegria, de 
exultação e triunfo. Em todas as províncias e cidades, em toda parte aonde chegavam 
as ordens do decreto real, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. 

 
Salmo de meditação  Sl 66,2-7 
 
R/ Resplandeça, Senhor, sobre nós a vossa face. 
Deus tenha piedade de nós e nos abençoe,  
fazendo sua face brilhar sobre nós, 
para que se conheça o vosso caminho sobre a terra,  
em todas as nações a vossa salvação. R/ 

 
Que as nações se alegrem e exultem,  
porque julgais o mundo com justiça,  
e os povos com retidão, 
e sobre a terra governais as nações. R/ 

 
A terra produziu o seu fruto:  
Deus, o nosso Deus, nos abençoa. 
Que Deus nos abençoe 
e todos os confins da terra o temerão. R/ 

 
Aclamação ao evangelho 
 
R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 
Bem-aventurada sois vós, Virgem Maria, Mãe da graça e Rainha da misericórdia: 
por vós nasceu o Cristo, nosso Mediador e Salvador. R/ 
  



Evangelho 
 
Evangelho de Jesus Cristo segundo João  2,1-12 
 
No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia e estava presente a mãe de 
Jesus. Também fora convidado para a festa de casamento Jesus com seus 
discípulos. Tendo acabado o vinho, disse a mãe para Jesus: “Eles não têm vinho!” 
Respondeu-lhe Jesus: “Mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha 
hora”. Disse a mãe aos servos: “Fazei tudo o que ele vos disser!” 
Havia ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 
duas ou três medidas. Disse-lhes Jesus: “Enchei de água as talhas”. Eles encheram-
nas até a borda. Disse-lhes Jesus: “Tirai agora e levai ao mestre-sala”. Eles levaram. 
E logo que o mestre- sala provou da água convertida em vinho - não sabia de onde 
vinha, embora soubessem os serventes que tinham tirado água - chamou o noivo e lhe 
disse: “Todos servem primeiro o vinho bom e quando já estão embriagados servem o 
de qualidade inferior. Tu guardaste até agora o melhor vinho”. Este foi o primeiro 
sinal que fez Jesus em Caná da Galiléia, manifestando a sua glória, e os discípulos 
creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos 
e seus discípulos. E aí ficaram apenas alguns dias. 

 
  



ORAÇÃO DOS FIÉIS  
 
Irmãos e irmãs: Oremos para que a Igreja e toda a humanidade, participem da plenitude 
de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria, dizendo, cheios de fé:  
R. Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória.  
 
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.  
 
Senhor, 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.  



Sobre as oferendas 
 
Aceitai, Senhor, este sacrifício  
e, pela força do vosso Espírito, 
transformai-o no sacramento da redenção  
que Cristo, supremo Mediador, 
instituiu para a nossa reconciliação; 
e, pela intercessão da Santa Virgem Maria, 
se torne para nós fonte de graça e de eterna salvação.  
Por Cristo nosso Senhor. 
 
 
Prefácio 
 
V./ O Senhor esteja convosco.  
R./ Ele está no meio de nós.  
 

V./ Corações ao alto.  
R./ O nosso coração está em Deus.  
 

V./ Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.  
R./ É nosso dever, é nossa salvação.  
 
Na verdade, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso.  
É nosso dever dar-vos graças,  
é nossa salvação dar-vos glória 
pelas grandes maravilhas que realizastes  
na Virgem Maria, mãe do vosso Filho,  
nosso Salvador e único Mediador. 
Por vossa inefável misericórdia, 
constituístes a Virgem Maria mãe e advogada nossa.  
Nela os aflitos encontram consolo, 
os enfermos, saúde, os necessitados, ajuda, 
e todos os seres humanos, graça e misericórdia.  
Por isso, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos, dizendo (cantando) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo... 
 
  



Antífona da comunhão Ap 22,17 
 
O Espírito e a Esposa dizem: Vem! 
Que aquele que ouve diga também: Vem!  
Que o sedento venha, e quem o deseja,  
receba gratuitamente a água da vida. 
 
 
Depois da comunhão 
 
Senhor nosso Deus, 
renovados nas fontes da salvação,  
humildemente vos pedimos 
que, pela força deste sacramento 
e pela intercessão da Santa Virgem Maria,  
unidos intimamente a Cristo Mediador,  
colaboremos fielmente com a obra da redenção.  
Por Cristo nosso Senhor. 


