
8 de Setembro 

NOSSA SENHORA DA LUZ DOS PINHAIS 
Padroeira titular da Catedral Basílica, do Município e da 

Arquidiocese de Curitiba 

Solenidade  

 

Antífona da entrada 
Celebremos com alegria o nascimento da Virgem Maria: 
Por ela nos veio o Sol da justiça, o Cristo, nosso Deus. 
 

Diz-se o Glória. 
 

Oração do Dia 
Ó Pai, com eterno amor nos guiais no caminho da fé. 
Concedei a esta Igreja Particular de Curitiba, 

na festa da Natividade de Maria, sempre Virgem, 

a Senhora da Luz, a graça da fidelidade batismal 

e de um constante compromisso com o vosso projeto de salvação.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Diz-se o Creio. 
 

Sobre as oferendas 
Ó Pai, aqui está a oferenda de vosso povo trazida ao vosso altar.  
Pedimo-vos que o Espírito Santo fecunde esta oferenda, 

como fecundou o seio puríssimo da Virgem Maria, Senhora da Luz, a fim de 

que este pão e este vinho tornem-se para nós alimento de vida eterna.  

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Antífona da comunhão          Is 7,14; Mt 1, 21 
A Virgem dará à luz um filho e ele salvará seu povo do pecado. 
 

Depois da comunhão 
Ó Pai, vos agradecemos de todo o coração 
o alimento de salvação que acabamos de receber, 

e na festa do nascimento de Maria, a Senhora da Luz, 

vos agradecemos porque nos destes a Virgem Maria, 

a Mãe do Vosso Filho, como nossa mãe 

e modelo de fidelidade ao Vosso desígnio de amor.  

Por Cristo nosso Senhor. 



PREFÁCIO DA VIRGEM MARIA 
Para a solenidade de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 

 

V. O Senhor esteja convosco. 

R. Ele está no meio de nós. 

V. Corações ao alto. 

R. O nosso coração está em Deus. 

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

R. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Na verdade é justo e santo, útil e necessário, 

fonte de salvação eterna, rende-vos graças,  

sempre e em todo lugar,  

Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. 
 

No decorrer dos tempos, 

nos concedeis a graça de contemplar as vossas maravilhas, 

realizadas em nosso favor, pela vossa bondade infinita. 

Senhor, como são belas as obras de vossas mãos. 
 

E hoje, na festa da Natividade de Maria, 

Mãe da Igreja e Senhora nossa, 

nos concedeis o penhor de vosso imenso amor de Pai, 

permitindo-nos, aqui na terra das Araucárias,  

celebrar a sempre Virgem Maria, Mãe do Vosso Verbo Encarnado, 

com o título de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, 

a quem nos deste como padroeira desta Igreja Particular de Curitiba. 
 

Assim, eternamente agradecidos pelo vosso imenso amor de Pai, 

nos unimos à multidão dos anjos e dos santos 

para proclamar a vossa Glória, 

cantando ( dizendo ) a uma só voz: 
 

Santo, Santo, Santo, 

Senhor, Deus do Universo! 

O céu e a terra proclamam a vossa glória. 

Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem em nome do Senhor! 

Hosana nas alturas! 


