
Bem Aventurada Virgem Maria,
Mãe da Reconciliação (n. 14)

Antífona de Entrada Cf. Sl 144 (145), 8.9
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bondoso para com todos 
e sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

Ou:
Ave, cheia de graça! 
Sois invocada pelos pecadores como Virgem clemente, 
porque olhais misericordiosa para a nossa miséria.

Coleta
Ó Deus, que pelo sangue precioso de vosso Filho 
reconciliastes convosco o mundo, 
e vos dignastes constituir Reconciliadora dos pecadores 
sua mãe junto da cruz, concedei, nós vos pedimos,
que pela intercessão da mesma Virgem Maria 
consigamos o perdão de nossos pecados. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Sobre as Oferendas
Nós vos oferecemos Senhor, este sacrifício 
de reconciliação e louvor 
e humildemente vos pedimos
pela intercessão da Virgem Maria, refúgio dos pecadores:
Perdoai benignamente os nossos pecados
e dirigi os nossos corações vacilantes. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Prefácio
V. O Senhor esteja convosco!
R. Ele esta no meio de nós.
V. Corações ao alto!
R. O nosso coração está em Deus.
V. Demos graças ao Senhor nosso Deus!
R. É nosso dever e nossa Salvação.



Na verdade, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso,
é nosso dever dar-vos graças
é nossa salvação dar-vos glória,
por Cristo Senhor nosso.
Por vossa imensa bondade,
não abandonais os que erram,
mas de muitos modos os chamais,
para os reconduzir ao vosso amor.
Destes à Virgem Maria, isenta de todo pecado,
um coração misericordioso para com os pecadores;
E eles, confiando em seu amor materno,
nela se refugiam, implorando o vosso perdão;
Ao contemplar a sua espiritual beleza,
se esforçam por abster-se do pecado,
e, ao meditar suas palavras e exemplos,
sentem-se chamados a cumprir os mandamentos do vosso Filho.
Por isso, com a multidão dos anjos
proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo…

Antífona da Comunhão
Maravilhas se dizem de vós, ó Maria,
porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus.

Depois da Comunhão
Recebemos, Senhor, o sacramento de nossa reconciliação,
o corpo e o sangue de vosso Filho.
Concedei, que pela intercessão da Virgem Maria
nos comuniquem a graça da vossa misericórdia 
e o prêmio da redenção eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.


