
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Protegei continuamente, Senhor, os vossos filhos que alimentais nos divinos mistérios 

e concedei àqueles a quem destes Maria por Mãe, adornada com a formosura das suas 

virtudes, a graça de seguir sempre o caminho da santidade. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de fevereiro - Missa Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA - cf. Cant 6, 10; Lc 1, 42 

Sois formosa e admirável, Filha de Sião, bela como a lua e refulgente como o sol, 

bendita entre as mulheres. 

Tota formósa et suávis es, Fília Sion, pulchra ut luna, elécta ut sol, in 

muliéribus benedícta. 

ORAÇÃO COLETA 

Interceda por nós, Senhor, a gloriosa Virgem Maria, que, adornada com os dons do 

Espírito Santo, Vos agradou plenamente e gerou para nós o vosso Filho Unigênito, o 

mais belo dos filhos dos homens, de modo que, rejeitando a fealdade do pecado, 

busquemos sem cessar a beleza espiritual da vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

LEITURA I – Sir 24, 23-31 

Como a videira, lancei rebentos graciosos e as minhas flores deram frutos de glória e 

de riqueza. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. 

Em mim está toda a graça do caminho e da verdade, em mim está toda a esperança de 

vida e de virtude. Vinde a mim todos vós que me desejais e saciai-vos dos meus frutos, 

porque pensar em mim é mais doce que o mel e a minha herança é mais doce que o 

favo de mel. A memória do meu nome durará por todos os séculos. Os que me comem 

terão mais fome e os que me bebem terão mais sede. Quem me obedece não ficará 

envergonhado e quem trabalha comigo não pecará. Os que me tornarem conhecida 

terão a vida eterna. 

Palavra do Senhor. 

  



SALMO RESPONSORIAL - 1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abcd (R. 1a) 

R: O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. 

Exsultavit cor meum in Domino Salvatore meo.  

Exulta o meu coração no Senhor, no meu Deus se eleva a minha fronte. Abre-se a 

minha boca contra os inimigos, porque me alegro com a vossa salvação. 

A arma dos fortes foi destruída e os fracos foram revestidos de força. Os que viviam na 

abundância andam em busca de pão e os que tinham fome foram saciados. A mulher 

estéril deu à luz muitos filhos e a mãe fecunda deixou de conceber. 

É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz-nos descer ao túmulo e de novo nos 

levanta. É o Senhor quem despoja e enriquece, é o Senhor quem humilha e exalta. 

Levanta do chão os que vivem prostrados, retira da miséria os indigentes; fá-los sentar 

entre os príncipes e destina-lhes um lugar de honra. 

ALELUIA - cf. Lc 2, 19 

Bendita seja a Virgem Santa Maria, que conservava a palavra de Deus, meditando-a 

em seu coração.  

Beata Virgo Maria, quae conservabat verbum Dei, conferens in corde suo. 

EVANGELHO - Lc 2, 41-51  

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele fez 

doze anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, 

passados os dias festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o 

soubessem. Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começa-

ram a procurá-lO entre os parentes e conhecidos. Não O encontrando, voltaram a 

Jerusalém, à sua procura. Passados três dias, encontraram-n’O no templo, sentado no 

meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que O ouviam 

estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, 

seus pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque procedeste assim 

conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Jesus respondeu-lhes: 

«Porque Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?». Mas 

eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para 

Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu 

coração. 

Palavra da salvação. 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Concedei-nos, Senhor, os frutos da oblação que Vos consagramos, para que, percor-

rendo com a Virgem Maria o caminho belo da santidade, nos renovemos com estes 

dons da vida celeste e mereçamos chegar à contemplação da vossa glória. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

PREFÁCIO, Toda formosa és, Maria 

Senhor, Pai santo, 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 memória 

da Virgem Maria. Ela foi verdadeiramente bela na sua conceição, pela qual, livre de 

toda a mancha de pecado, resplandece adornada com todo o fulgor da graça; bela na 

sua maternidade virginal, pela qual deu a mundo o esplendor da vossa glória, Jesus 

Cristo, seu Filho, salvador e irmão de todos nós; bela na paixão e morte do seu Filho, 

na qual revestida com a púrpura do seu sangue, como mansa Cordeira que padeceu 

com o Cordeiro inocente, recebeu nova missão de Mãe; bela na ressurreição de Cristo, 

com o qual reina gloriosa, participando no seu triunfo. Por ele, com a multidão dos 

Anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, 

proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO - cf. Judite 11, 19 

Não há mulher como ela em toda a terra, no aspecto, na formosura e na sabedoria das 

suas palavras. 

Non est talis múlier super terram in aspéctu, it in pulchritúdine, et in sensu 

verbórum 


