
Súplica  
à Mãe  
de Cristo

O Santa Maria, Filha do Deus Altíssimo, 
Virgem Mãe do Salvador e Mãe de todos nós, 
olhai, com bondade, para a Igreja do vosso Filho 

plantada em solo asiático.
Sede o seu guia e modelo, enquanto ela prossegue 
a missão de amor e serviço do vosso Filho, 
na Ásia.

Vós aceitastes plena e livremente 
o chamamento do Pai 
para serdes a Mãe de Deus: 
ensinai-nos a arrancar de nossos corações 
tudo o que não for de Deus, 
para que possamos também ficar 
cheios do Espírito Santo, que vem do Alto.

Vós meditastes os desígnios misteriosos de Deus 
no silêncio do vosso coração: 
ajudai-nos a discernir, dia após dia, 
os sinais da poderosa mão de Deus.

Fostes apressadamente visitar Isabel, 
e ajudá-la nos seus dias de expectação: 
alcançai-nos o mesmo espírito de zelo e de serviço 
na nossa tarefa evangelizadora.

Levantastes a voz para cantar 
os louvores do Senhor: 
guiai-nos no anúncio jubiloso da fé 
em Cristo nosso Salvador.



Vós sentistes compaixão ao ver a necessidade 
e pedistes ao vosso Filho para ir em sua ajuda: 
ensinai-nos a nunca ter medo 
de falar do mundo a Jesus 
e de Jesus ao mundo.

Vós estáveis ao pé da Cruz 
quando o vosso Filho exalou o último suspiro: 
ficai connosco enquanto procuramos viver 
em união de espírito e de serviço 
com todos aqueles que sofrem.

Vós orastes com os discípulos na Sala de Cima: 
ajudai-nos a acolher o Espírito 
e a ir para onde quer que Ele nos conduza. 
Protegei a Igreja de todas as forças que a ameaçam. 
Ajudai-a a ser uma verdadeira imagem 
da Santíssima Trindade.

Pedi que, através do amor e serviço da Igreja, 
todos os povos asiáticos 
cheguem a conhecer o vosso Filho 
Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, 
e experimentem assim a alegria da vida 
em toda a sua plenitude.

O Virgem Maria, Mãe da Nova Criação 
e Mãe da Ásia, 
rogai por nós, vossos filhos, agora e sempre!
     Ecclesia in Asia, 51


