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Oração para as gestantes

Ó Deus eterno, Pai de infinita bondade, que instituístes o casamento para propagar o
gênero humano e povoar o Céu, e destinastes principalmente o nosso sexo para essa
tarefa, querendo que nossa fecundidade fosse uma das marcas de vossa benção sobre
nós, eu me prosterno, suplicante, diante de Vossa Majestade, que eu adoro.

Eu Vos dou graças pela criança que eu levo, à qual Vós destes o ser. Senhor, estendei
a Vossa mão e completai a obra que Vós começastes: que Vossa Providência leve
comigo, por meio de uma contínua assistência, a frágil criatura que Vós me confiastes,
até a hora de sua chegada ao mundo. Nesse momento, ó Deus de minha vida, assistime e sustentai minha fraqueza com Vossa mão poderosa. Recebei então Vós mesmo
meu filho e guardai-o até que ele tenha entrado, pelo batismo, no seio da Igreja Vossa
Esposa, a fim de que ele Vos pertença pelo duplo título da Criação e da Redenção.

Ó Salvador de minha alma, que durante Vossa vida mortal tanto amastes as crianças e
tantas vezes as tomastes nos braços, tomai também a minha, a fim de que tendo a Vós
por Pai, e Vos chamando seu Pai, ela santifique o Vosso nome e participe de Vosso
Reino. Eu Vo-la consagro de todo o meu coração, ó meu Salvador, e a entrego a Vosso
amor.

Vossa justiça submeteu Eva e todas as mulheres que nascem dela a grandes dores; eu
aceito, Senhor, todos os sofrimentos que vós me destinais nessa ocasião e Vos suplico
humildemente, pela santa e feliz concepção de Vossa Mãe Imaculada, que me sejais
benigno no momento de dar à luz meu filho, abençoando a mim e a essa criança que
Vós me dareis, bem como concedendo-me o Vosso amor e uma inteira confiança em
Vossa bondade.
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E Vós, bem-aventurada Virgem, Santíssima Mãe de nosso Salvador, honra e glória de
nosso sexo, intercedei junto a Vosso Divino Filho a fim de que ele atenda, em sua
misericórdia, a minha humilde oração.

Eu Vo-lo peço, ó mais amável das criaturas, pelo amor virginal que tivestes por José,
vosso santo esposo, e pelos méritos infinitos do nascimento de vosso Divino Filho.

Ó Santos Anjos que sois encarregados de velar por mim e por meu filho, protegei-nos e
conduzi-nos a fim de que, pela vossa assistência, possamos um dia chegar à glória da
qual vós já gozais, e louvar convosco nosso Senhor comum, que vive e reina por todos
os séculos dos séculos. Amem.
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