Consagração

DA ARQUIDIOCESE

À NOSSA SENHORA

Ó Virgem Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja,
ao iniciar o Novo Ano de 2018,
nós Vos consagramos a Igreja Arquidiocesana de Niterói,
da qual sois copadroeira, com o precursor São João Ba sta.
Vós, Auxílio dos Cristãos,
protegei e assis os nossos Bispos em sua missão apostólica
e todos quantos os auxiliam nessa exigente tarefa.
Fortalecei os Sacerdotes e os Diáconos,
encorajai os Consagrados e Consagradas,
dai o discernimento aos vocacionados,
iluminai os Cristãos Leigos e Leigas.
Vós nos fostes apresentada como Mãe,
pelo vosso próprio Filho, no momento da sua morte redentora.
Olhai com amor por nossas famílias, com suas crises e desaﬁos.
Concedei a sabedoria a nossos pais, para bem educarem seus ﬁlhos.
Concedei a coragem a nossos jovens, para seguirem o vosso Filho Jesus.
Concedei o crescimento saudável às nossas crianças.
Concedei a fortaleza aos nossos idosos e doentes.
Vós, Mãe toda Servidora,
lembrai-vos do povo cristão da Arquidiocese de Niterói, que conﬁa em Vós,
e ensinai-o a servir com gratuidade
nas paróquias e comunidades,
nas pastorais e movimentos,
nas casas religiosas e nas novas comunidades,
nos trabalhos proﬁssionais e preocupações,
nas alegrias e tristezas dos seus corações.
Com carinho materno, lembrai-vos de todos os vossos ﬁlhos;
valorizai junto de Deus as suas orações;
conservai-os com fé sólida;
fortalecei-os na esperança;
aumentai-lhes a caridade!
Vós, Senhora das Dores,
lembrai-vos dos que se acham nas tribulações,
nos leitos dos hospitais, nos perigos,
e sobretudo dos que sofrem injus ças e perseguições pela fé.
Para esses, ó Virgem, implorai a fortaleza
e apressai o desejado dia da jus ça e da liberdade!
Rainha da Paz,
consagramos a Arquidiocese de Niterói ao vosso Coração Imaculado,
e pedimos pela paz em nosso mundo.
Afastai os ﬂagelos da guerra e da fome, da violência e da pobreza,
provocados pelo pecado;
dai ao mundo inteiro a paz na verdade, na jus ça, na liberdade e no amor.
E fazei que a Igreja toda possa elevar ao Deus das misericórdias
o hino do louvor e do agradecimento, o hino da alegria e da exultação,
porque o Senhor operou grandes coisas por meio de Vós,
ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.

