
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Alegremente, comemoramos hoje 
também, na festa da Natividade de Nos-
sa Senhora, o dia da Padroeira da nossa 
Arquidiocese, a Senhora da Vitória. Neste 
momento em que nos encontramos perdi-
dos em meia a tantas perdas, nos reunimos 
para celebrar as muitas vitórias que Deus 
nos dá, em especial por intermédio da 
sua Mãe. 
Nasceu hoje para nós a escolhida por Deus 
para gerar o Salvador que fará novas todas 
as coisas. 
Em comunhão com toda a Arquidiocese 
de Vitória festejemos alegremente a nossa 
Padroeira cantando.  

3. CANTO DE ABERTURA: 155 / 159

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189 / 190

Dir.: A mulher vestida de sol gerou o Ema-
nuel, o Deus conosco, para a nossa salva-
ção. Confiando na misericórdia de Deus, 
elevemos a Ele as nossas faltas para que 
possamos celebrar dignamente a Palavra 
de Deus. (Breve silêncio). Cantemos pe-
dindo perdão.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso no 
amor tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. Amém. 

6. GLÓRIA: 202 (CD 12) / 210 (CD 23)

Dir.: Na alegria de estarmos reunidos para 
celebrar a vitória entoemos o nosso hino 
de louvor.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Abri, ó Deus, para os 
vossos servos e servas os tesouros da 
vossa graça: e assim como a materni-
dade de Maria foi a aurora da salvação, 
a festa do seu nascimento aumente em 
nós a vossa paz. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Mq 5,1-4a 
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 70(71),6; 
12(13),6

Exulto de alegria no Senhor.

Sois meu apoio dede antes que nascesse,
desde o seio maternal, o meu amparo:
para vós o meu louvor eternamente!

Uma vez que confiei no vosso amor,
meu coração, por vosso auxilio, rejubile,
e que eu vos cante pelo bem que me 
fizestes! 

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,28-30

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 321 (CD 9)

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Sois feliz, Virgem Maria; e mereceis todo 
louvor;
pois de vós se levantou o Sol brilhante 
da justiça,
que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós 
fomos salvos!

12. EVANGELHO: Mt 1,1-16.18-23

O Senhor esteja convosco! Ele está no 
meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Alimentados pela Palavra de Deus e 
confiantes em seu poder, apresentemos 
ao Pai as nossas preces:

Pela Virgem da Vitória, ouvi, Senhor, os 
nossos pedidos.

Senhor, olhai com bondade para o nosso 
Santo Padre o Papa Francisco, o nosso 
Arcebispo Dom Dario, os padres e diá-
conos de nossa Arquidiocese, para que, 
a exemplo de nossa Padroeira, possam 
se deixar ser guiados pelo Espirito Santo, 

sendo assim bons pastores para o seu 
rebanho. Rezemos.

Senhor, guiai os nossos governantes para 
que eles possam lutar pelos mais pobres 
e necessitados, trazendo a vitória de uma 
vida digna para todos. Rezemos.

Senhor, conduzi os agentes de pastorais 
de nossas paróquias e comunidades para 
que, guiados pelo nosso Arcebispo, pos-
sam sempre se dedicar ao trabalho de 
evangelização, levando a vossa Palavra 
para todos que a necessitam. Rezemos.  

Senhor, curai os enfermos das nossas 
comunidades para que, segundo a vossa 
vontade, possam todos testemunhar a 
vitória que vem de vós. Rezemos. 

Dir.: Ouvi, Senhor, os pedidos que vossos 
filhos humildemente vos apresentam, neste 
dia da natividade da Mãe do Salvador. 
Atendei, segunda a vossa vontade, por 
intercessão da Senhora da Vitória e por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.   

16. PARTILHA DOS DONS: 442, 439 (CD 9)

Dir.: Partilhemos no altar do Senhor todos 
os nossos trabalhos e que, pelo auxílio 
de Nossa Senhora da Vitória, possamos 
sempre mais servir o irmão. Cantemos. 

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito do Senhor e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho 
ousamos todos dizer: Pai Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
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onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 614 (CD 9), 617

20. RITO DE LOUVOR: 842, 838 

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Exulte, ó Deus, a vossa 
Igreja que renovastes pelos sagrados 
mistérios, pois nos alegramos pelo nas-
cimento de Maria, que foi para o mundo 
inteiro esperança e aurora da salvação. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: O Deus de bondade, que pelo Filho 
da Virgem Maria quis salvar a todos, vos 
enriqueça com sua bênção. Amém.

Dir.: Seja-vos dado sentir sempre e por toda 
parte a proteção da Virgem da Vitória, por 
quem recebestes o autor da vida. Amém.

Dir.: E vós, que vos reunistes hoje para 
celebrar a Solenidade de Nossa Senhora 
da Vitória, possais colher a alegria espiritual 
e o prêmio eterno. Amém.

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe.

TODOS: Graças a Deus. 

24. CANTO DE ENVIO: 994 (CD 9)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Onde for possível, colocar uma imagem 
ou ícone de Nossa Senhora da Vitória em 
destaque.
w Após as preces pode-se fazer a oração 
a Nossa Senhora da Vitória junto com a 
assembleia.
w Ensaiar com a assembleia o Hino de 
Nossa Senhora da Vitória, antes da cele-
bração. 

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Cor 5,1-8 / Sl 5,5-6.7.12 
(R/. 9a) / Lc 6,6-11

3.ª-feira: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30 
/ Sl 70(71),6; Sl 12(13),6 
(R/. Is 61,10) / Mt 1,1-16. 
18-23

4.ª-feira: 1Cor 7,25-31 / Sl 44(45),
 11-12.14-15.16-17 
 (R/. 11a) / Lc 6,20-26
5.ª-feira: 1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 138 
 (139),1-3.13-14ab.23-24 

(R/. 24b) / Lc 6,27-38
6.ª-feira: 1Cor 9,16-19.22b-27 / 
 Sl 83(84),3.4.5-6.12 
 (R/. 2) / Lc 6,39-42
Sábado: 1Cor 10,14-22 / Sl 115 (116),
 12-13.17-18 (R/. 17a)
 Lc 6,43-49



Oração a 

Nossa Senhora da Vitória

Santíssima Virgem Maria e Mãe 
da Vitória, filha dileta de Deus Pai, Mãe 

de Jesus, nosso Salvador,
tabernáculo do Espírito Santo, eis-me 

aqui diante de vossa imagem,
para consagrar-me inteiramente 

a vós como filho(a).

Trago-vos, Senhora, minha vida, 
meu trabalho, os sofrimentos e as alegrias, 

as lutas e as esperanças,
tudo que tenho e que sou para oferecer 

ao vosso Filho por vossas mãos maternais. 
Sou todo vosso, ó Maria, e

todas as minhas coisas são vossas!

Conservai-me na graça de vosso divino 
Filho. Dai-me força para viver de verdade 

o amor fraterno e assumir minha 
responsabilidade de cristão no mundo.

Doce Mãe, Senhora da Vitória, 
confio inteiramente em vossa intercessão 
e suplico:  pelos merecimentos de vosso 

amado Filho, guardai-me sob vosso 
manto protetor e alcançai-me a 

palma da Vitória!
Amém!
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