
Maria,  
nossa Mãe 

Ó Maria, Auxílio dos Cristãos, 
recorremos a Vós em nossas necessidades 
com olhos de amor, mãos livres 

e corações ardentes, 
Recorremos a Vós 
para podermos ver o vosso Filho, nosso Senhor. 
Levantamos as mãos para ter o Pão da Vida. 
Abrimos de par em par os corações 
para receber o Príncipe da Paz. 
Mãe da Igreja, os vossos filhos e filhas 
agradecem a vossa palavra de confiança 
que ressoa ao longo dos séculos, 
brotando duma alma vazia  
que se viu cumulada de graça,  
preparada por Deus para acolher a Palavra  
oferecida ao mundo  
para que o próprio mundo pudesse renascer.  
Em Vós, amanheceu o Reino de Deus,  
um reino de graça e paz, de amor e justiça,  
que se levanta  
das profundezas da Palavra feita carne.  
A Igreja por todo o mundo une-se convosco  
para louvar Aquele  
cuja misericórdia se estende de geração em geração. 

Ó Stella Maris,  
luz do oceano e Senhora dos abismos,  
guiai os povos da Oceânia  
através de todo o mar tenebroso e revolto,  



para que possam chegar ao porto da paz e da luz  
preparado n’Aquele que acalmou as águas.  
Protegei os vossos filhos de todo o mal,  
porque as ondas são altas e estamos longe de casa. 
À medida que nos aventuramos  
pelos oceanos do mundo,  
e atravessamos os desertos do nosso tempo,  
mostrai-nos, ó Maria, o fruto do vosso ventre,  
porque, sem o vosso Filho, estamos perdidos.  
Pedi que nunca desfaleçamos na viagem da vida,  
que, com o coração e a mente,  
por palavras e obras,  
nos dias de tempestade e nos de bonança,  
sempre possamos olhar para Cristo e dizer:  
« Quem é Este,  
a quem até o vento e o mar obedecem? » 

Nossa Senhora da Paz,  
em quem toda a tempestade se acalma,  
pedi, ao início do novo milénio,  
que a Igreja na Oceânia  
não cesse de mostrar a todos  
o rosto glorioso do vosso Filho,  
cheio de graça e verdade,  
para que Deus reine  
nos corações dos povos do Pacífico  
e estes encontrem paz no Salvador do mundo.  
Intercedei pela Igreja na Oceânia  
para que tenha a força  
de seguir fielmente o caminho de Jesus Cristo,  
de proclamar corajosamente  
a verdade de Jesus Cristo,  
de viver jubilosamente a vida de Jesus Cristo.  
Auxílio dos Cristãos, protegei-nos!  
Luminosa Estrela do Mar, guiai-nos!  
Nossa Senhora da Paz, rogai por nós! 
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