A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO
A CUBA, AOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
E VISITA À SEDE DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
(19-28 DE SETEMBRO DE 2015)

ORAÇÃO DO SANTO PADRE À VIRGEM DA CARIDADE DO COBRE
Santuário da Virgem da Caridade do Cobre (Santiago de Cuba)
Segunda-feira, 21 de Setembro de 2015
[Multimídia]

Virgem da Caridade do Cobre,
Padroeira de Cuba!
Deus te salve, Maria,
cheia de graça!
Tu és a amada Filha do Pai,
a Mãe de Cristo, nosso Deus,
o Templo vivo
do Espírito Santo.
Conténs no teu nome,
Virgem da Caridade,
a memória do Deus que é Amor,
a recordação do novo mandamento
de Jesus,
a evocação do Espírito Santo:
amor derramado no nosso coração,
fogo de caridade
enviado no Pentecostes
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sobre a Igreja,
dom da plena liberdade
dos filhos de Deus.
Bendita és Tu entre as mulheres
e bendito é o fruto
do teu seio, Jesus!
Vieste visitar
o nosso povo
e quiseste permanecer connosco
como Mãe e Senhora de Cuba,
durante o seu peregrinar
pelos caminhos da história.
O teu nome e a tua imagem
estão esculpidos
na mente e no coração
de todos os cubanos,
dentro e fora da Pátria,
como sinal de esperança
e centro de comunhão fraterna.
Santa Maria, Mãe de Deus
e nossa Mãe!
Intercede por nós
junto do teu Filho Jesus Cristo,
intercede por nós
com o teu Coração maternal,
inundado
pela caridade do Espírito.
Intensifica a nossa fé,
reaviva a esperança,
aumenta e fortalece
em nós o amor.
Preserva as nossas famílias,
protege os jovens e as crianças,
consola quantos sofrem.
Sê Mãe dos fiéis
e dos pastores da Igreja,
modelo e estrela
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da nova evangelização.
Mãe da reconciliação!
Congrega o teu povo
disseminado pelo mundo.
Faz da Nação cubana
uma casa de irmãos e irmãs
a fim de que este povo abra a sua mente,
o seu coração
e a sua vida a Cristo,
único Salvador e Redentor,
que vive e reina com o Pai
e com o Espírito Santo,
por todos os séculos!
Amém.
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