SECTOR DA PASTORAL DA FAMÍLIA DO PATRIARCADO DE LISBOA

Este rito de bênção das grávidas é adaptado do rito da bênção da mulher antes
do parto. (cf. Ritual das Bênçãos, nº219-230)
RITOS INICIAIS
Reunida a família ou a comunidade dos fiéis, o ministro diz:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos se benzem e respondem:
Amen.
Em seguida, o ministro saúda a mulher e os presentes, dizendo:
Jesus Cristo, Filho de Deus, que Se fez homem no seio da Virgem Santa Maria,
esteja convosco.
Todos respondem:
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
Então o ministro prepara as mulheres
dizendo estas palavras ou outras semelhantes:
existência de cada
homem e, com a sua providência, dirige e conserva a vida de todos. Nós
acreditamos que isto tem aplicação especialmente quando se trata de uma vida
nascida do matrimónio cristão, que essa vida
enriquecida a seu tempo, no
sacramento do Baptismo, com o dom da própria vida divina.
mãe a
esperança
traz no seio.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
Leituras da Missa da Solenidade da imaculada Conceição
PRECES
Segue-se a oração comum. Das invocações que aqui se propõem, o ministro pode
escolher as que parecerem mais apropriadas ou acrescentar outras mais
diretamente relacionadas com as circunstâncias peculiares das mulheres ou do
momento.

1- Senhor Jesus Cristo, que quisestes assumir a nossa condição humana,
nascendo de uma mulher, para que nós recebêssemos
2- Senhor Jesus Cristo, que não recusastes ser gerado num ventre materno, mas
quisestes que se ouvisse a aclamação: «Bem-aventurado o ventre que Vos trouxe
e os peitos que Vos amamentaram»: R.
3- Senhor Jesus Cristo, que dignificastes o sexo feminino, por meio da Virgem
Santa Maria, bendita entre as mulheres: R.
4- Senhor Jesus Cristo, que, pregado na cruz, nos destes como Mãe da Igreja
aquela que tínheis escolhido para vossa Mãe: R.
5- Senhor Jesus Cristo, que, pelo ministério das mães
multiplicando e engrandecendo a sua alegria: R.
O
Então o ministro estendendo as mãos sobre as mulheres ou traçando o sinal da
cruz sobre a sua fronte diz a oração
Senhor Deus, criador do género humano,
cujo Filho, pelo poder do Espírito Santo,
Se dignou nascer da Virgem Maria,
para redimir e salvar os homens,
libertando-os da dívida do antigo pecado,
escutai com bondade as preces destas vossas servas,
que humildemente Vos suplicam pela saúde dos filhos que vão nascer, e
concedei-lhes um parto feliz,
para que, entrando seu filho na comunidade dos fiéis, se dedique plenamente ao
vosso serviço
e alcance a vida eterna.
Por Nosso Senhor.
R. Amen.
A missa prossegue com a Apresentação de Dons. A seguir à oração Pós comunhão
Virgem Santa
Maria, o que pode ser feito oportunamente pela recitação ou canto da antífona:
Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas
súplicas nas nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos,
gloriosa e bendita.
Alma Redemptoris Mater (
(Salve, Rainha).

-se outras preces: p. ex., a antífona
); ou Ave Maria; ou Salve Regina

Então o ministro voltado para as mulheres conclui a celebração, dizendo, depois
do convite
ou outro:
Deus, fonte e origem de toda a vida, te proteja com a sua bondade.
R. Amen.
fortaleça a tua esperança e aumente cada vez mais a tua
caridade.
R. Amen.
No momento do parto, Ele atenda as tuas súplicas
R. Amen.
Em seguida, abençoa todos os presentes, dizendo:
Espírito Santo.
R. Amen.

-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e

