
Santa Margarida Maria Alacoque,  
virgem 

 
16 de Outubro  

Memória 

 
 

Perfil biográfico 

 
Margarida Maria nasceu em 1647 na diocese de Autun (França). Acolhida entre as Irmãs da 

Visitação de Paray-le-Monial, progrediu de modo admirável no caminho da perfeição. Teve 
revelações místicas, particularmente sobre a devoção ao Coração de Jesus, e contribuiu muito 
para introduzir o seu culto na Igreja. Morreu a 17 de Outubro de 1690. 

O Padre Dehon cita umas palavras da santa às suas noviças: “ ‘Para nós, a voz de Deus 
encontra-se nas nossas santas Regras. Alimentai bem com elas os vossos corações. Far-vos-
ão entrar na vida interior, a vida escondida em Deus, onde a cruz é um alimento de 
perfeição. Percorrei, portanto, o vosso caminho, que é o da exata observância dos vossos 
deveres religiosos, se desejais que o Sagrado Coração de Jesus vos reconheça por suas filhas’ 
[...]. Repito estas mesmas palavras aos meus filhos espirituais, não obstante a minha 
indignidade” (DSP 240). 

 
 
 

Liturgia 
 

SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE – MEMÓRIA SCJ  

Branco 

Eucaristia 

MISSAL: Comum das Virgens, exceto a oração da coleta própria da memória.  

LECIONÁRIO: ferial do dia.  

 
 

Liturgia das Horas: Comum das Virgens, exceto a oração que é substituída pela oração da coleta 

da missa. No Ofício das leituras, a segunda leitura e o responsório breve são próprios da memória.  

 



Eucaristia 
 

Antífona de entrada 
 
Exultemos de alegria no Senhor,  
que chamou ao seu amor divino esta virgem santa e gloriosa. 
 
 
ORAÇÃO DA COLETA 
 
Infundi em nós, Senhor,  
o espírito com que enriquecestes Santa Margarida Maria,  
para chegarmos ao conhecimento  
do mistério incomparável do amor de Cristo  
e alcançarmos a plenitude da vida divina.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS  
 
Irmãos e irmãs: Ao celebrarmos a memória de Santa Margarida Maria, oremos a 
Deus Pai todo-poderoso pela Igreja, por todos os homens e por todo o mundo, 
dizendo, cheios de confiança: 
 
R./ Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.  

 
1. Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, 
sejam santas em todos os seus filhos, oremos, irmãos.  
 

2. Pelas mulheres que servem a Igreja, para que a exemplo de Santa Margarida 
Maria, busquem com ardor os bens eternos, oremos, irmãos.  
 

3. Pelas famílias da nossa Diocese, para que sejam escolas do Evangelho, tendo 
por Mestre o Senhor crucificado, oremos, irmãos.  
 

4. Por aqueles que mais sofrem neste mundo, para que sintam a proteção e o amor 
de Deus e n’Ele ponham a sua esperança, oremos, irmãos.  
 

5. Pelas nossas comunidades (paroquiais), para que os seus pastores e os seus fiéis 
deem testemunho de fidelidade a Cristo, oremos, irmãos.  
 

Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, fazei-nos conhecer, 
com o auxílio de Santa Margarida Maria, o mistério incomparável da ciência de 
Cristo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 
 



ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
 
Ao proclamarmos as maravilhas  
que realizastes em Santa Margarida Maria,  
humildemente Vos pedimos, Senhor,  
que aceiteis a oferta do nosso ministério,  
como aceitastes os méritos da sua vida.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 
 
PREFÁCIO DAS SANTAS VIRGENS 
O sinal da vida consagrada a Deus 

 
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.  
 

Ao recordar os Santos que, por amor do reino dos Céus,  
se consagraram a Cristo, vosso Filho,  
celebramos a vossa admirável providência.  
 

Neles restituís ao homem a santidade original  
e nos fazeis saborear na terra  
os dons que reservastes para a vida futura.  
Por isso, com os Anjos e os Santos,  
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:  
 

Santo, Santo, Santo,  
Senhor Deus do universo.  
O céu e a terra proclamam a vossa glória.  
Hossana nas alturas.  
Bendito o que vem em nome do Senhor.  
Hossana nas alturas. 
 
 
 
 



Antífona de Comunhão       cf. Mt 25, 4.6  
 
As virgens prudentes levaram consigo azeite para as lâmpadas.  
À meia noite ouviu-se uma voz:  
Chegou o Esposo, ide ao encontro de Cristo Senhor. 
 
 
 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 
Fazei, Senhor,  
que a comunhão do Corpo e Sangue do vosso Filho  
nos afaste das coisas efémeras deste mundo,  
para que, a exemplo de Santa Margarida Maria Alacoque,  
servindo-Vos com sincera caridade na terra,  
contemplemos eternamente o vosso rosto no céu.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oração (para a Adoração) 
 
 
NA ESCOLA DO VOSSO CORAÇÃO 
 
Sacratíssimo Coração de Jesus,  
que amais fazer o bem aos pobres  
e ensinar os que anseiam progredir  
na escola do vosso santo amor, 
convidais-me a ser como Vós,  
manso e humilde de coração.  
 
Ó Jesus, deixai-me entrar  
no vosso coração, como numa escola 
onde hei de aprender a ciência dos santos,  
a ciência do amor puro.  
Ó meu bom Mestre,  
que eu Vos escute com atenção quando me dizeis: 
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração...  
e encontrareis descanso para as vossas almas.  
Ámen. 

 
(santa Margarida Maria Alacoque) 
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