
12 JUNHO 
 

Dia seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
 
 

Imaculado Coração de Maria 
 

 
Festa 

 
Esta memória litúrgica, estendida por Pio XII a toda a Igreja latina, está ligada a uma devoção que 

surgiu em tempos relativamente recentes, em paralelo com a do Coração de Jesus. Ela se baseia na 
linguagem da Bíblia, que reconhece no coração a interioridade mais profunda da pessoa. E é com um 
coração indiviso que Maria, humilde serva do Senhor (Lc 1,38; cf. Lc 1,48), guarda a palavra e a ação 
de Deus (Lc 2,19-51). 
 
 
 
Antífona de entrada  Cf. Salmo 12, 6 
 
O meu coração exulta em Deus meu Salvador. 
Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. 
 
 
 
ORAÇÃO DA COLETA 
 
Senhor nosso Deus, 
que preparastes no coração da Virgem Santa Maria 
uma digna morada do Espírito Santo, 
transformai-nos, por sua intercessão, 
em templos da vossa glória. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
 
Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis 
e aceitai os dons que Vos oferecemos, 
ao celebrar a memória da Virgem Mãe de Deus, 
para que esta oblação Vos seja agradável 
e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. 
Por Cristo, Nosso Senhor. 
 
  



PREFÁCIO DE NOSSA SENHORA III  
Maria, imagem e mãe da Igreja  
 
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.  
 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,  
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação  
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,  
e exaltar a vossa infinita bondade  
ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria.  
 
Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado,  
Ela mereceu concebê-l’O em seu seio virginal  
e, dando à luz o Criador do universo,  
preparou o nascimento da Igreja.  
 
Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina  
e recebeu todos os homens como seus filhos,  
pela morte de Cristo gerados para a vida eterna.  
 
Enquanto esperava, com os Apóstolos,  
a vinda do Espírito Santo,  
associando-se às preces dos discípulos,  
tornou-se modelo admirável da Igreja em oração.  
 
Elevada à glória do céu,  
assiste com amor materno  
a Igreja ainda peregrina sobre a terra,  
protegendo misericordiosamente os seus passos  
a caminho da pátria celeste,  
enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor.  
 
Por isso, com os Anjos e os Santos,  
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:  
Santo, Santo, Santo...  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Antífona de Comunhão  Lc 2, 19 
 
Maria guardava todas estas palavras, 
meditando-as em seu coração. 
 
 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Senhor, que nos fizestes participar 
no sacramento da redenção eterna, 
concedei que, ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, 
nos alegremos com a plenitude da vossa graça 
e sintamos crescer continuamente em nós os frutos de salvação. 
Por Cristo, Nosso Senhor. 

 
  



Orações para este dia 
 
 
Mama Wa Mungu (Pe. Bernardo Longo, scj) 
 
Virgem Santa,  
Ensina-nos o verdadeiro amor  
Tu que tiveste um coração semelhante  
ao de teu Deus. 
Virgem Santa Mãe de Deus  
e nossa Mãe,  
estamos em tuas mãos  
e por isso estamos certos de chegar  
onde teu grande Coração  
nos conduzirá. 
Amém. 

 
 
 
Ó Maria, minha Mãe e minha Rainha (Dom Joseph Wittebols, scj) 
 
Ó Maria, minha Mãe e minha Rainha,  
venho para me refugiar no seio de tua misericórdia  
e para colocar minha alma e meu corpo  
sob a tua proteção especial.  
Recomendo-te todas as minhas esperanças e consolações,  
todas as minhas tristezas e misérias e todo o curso da minha vida,  
a fim de que, por sua santa intercessão e seus méritos,  
todos os meus pensamentos, afetos e ações  
sejam orientados e dispostos de acordo com a tua vontade  
e a de teu Filho divino. 
Amém. 
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