
1. Oração a Santa Ana 

 

Querida Santa Ana, modelo de mãe e 
de educadora, intercede por nós e 
alcança-nos a graça de imitar a ti e à 
tua filha, dedicando nossa vida à 
formação cristã da juventude, a fim 
de que o Reino de Deus se implante e 
cresça cada vez mais no mundo com o 
triunfo da verdade, da justiça e da 
paz. Amém. 

 



2. Oração a Santa Ana 

Bendita entre as mulheres, gloriosa 
Santa Ana, que tiveste como filha 
submissa e obediente a Mãe de 
Deus, eu te louvo pelas graças com 
que o Senhor te enriqueceu. 

Uno-me a Maria Santíssima sempre 
Virgem para honrar-te, amar-te e 
para confiar-me à tua tutela. 
Consagro a Jesus, a Maria e a ti 
toda a minha vida como tributo 
humilde da minha devoção. 
Amém. 



3. Oração a Santa Ana 

Minha gloriosa advogada Santa Ana, eu te peço, 
com afeto devotado e filial, que dirijas teu olhar 
piedoso para mim e, pelo grande privilégio que 
Deus te concedeu de ser a mãe da Virgem Maria, 
alcança-me a graça que tanto desejo e te suplico. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 

Minha gloriosa advogada Santa Ana, eu te peço, 
com afeto devotado e filial, que dirijas teu olhar 
piedoso para mim e, pelo grande privilégio que 
Deus te concedeu de viver por muitos anos, para 
tua grande alegria, ao lado da Santíssima Virgem 
Maria, alcança-me de Deus a graça que tanto 
desejo e te suplico. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 

Minha gloriosa advogada Santa Ana, eu te peço, 
com afeto devotado e filial, que dirijas teu olhar 
piedoso para mim e, pela grande glória e igual 
poder que Deus te concedeu no céu, alcança-me a 
graça que tanto desejo e te suplico. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 



4. Oração a Santa Ana 

Nossa Mãe Santa Ana e glorioso São 
Joaquim, felizes pais de Maria, que 
em confiante espera preparastes a 
vinda do Messias, concretizando, na 
vida de vossa família, a unidade do 
amor a Deus e ao próximo, 
intercedei por nós, a fim de que 
nossa consagração virginal se 
realize na doação materna aos 
irmãos e na espera alegre de Cristo, 
nosso Senhor. 

Assim, fiéis à nossa espiritualidade, 
poderemos ser convosco e com 
vossa Filha Imaculada testemunhas 
do amor misericordioso do Pai na 
terra, e louvor e gloria da Trindade 
santa no reino eterno. Amém. 



5. Oração a Santa Ana 
 

Oh! Mãe da mais ditosa de 
todas as mães, intercedei por 

mim junto ao vosso neto Jesus, 
salvador do mundo, Deus 

consolador e Pai de 
misericórdia e alcançai-me a 

graça de caminhar na 
santidade e na justiça todos os 
dias da minha vida, o consolo 
nas tribulações, a defesa no 

perigo, o remédio para os males 
presentes (...), a defesa para 

evitar os futuros e sobretudo o 
dom da perseverança final. 

Amém! 
 
 
 



6. ORAÇÃO A SANTA ANA 
 
O SANTA ANA,  
tu que acolheste em humildade e total 
disponibilidade 
o chamado de Deus Pai  
e geraste a mãe do Salvador,  
obtém também a nós 
a graça da fidelidade ao chamado divino,  
para ser instrumento dos seus providenciais 
desígnios.  
A tua materna proteção sustente o nosso 
caminho;  
ajude-nos a viver a comunhão com a 
Trindade  
e a realizar a missão  
que o Pai nos confiou,  
proclamando a todos os povos 
as maravilhas do seu amor que salva.  
Amém. 



7. ORAÇÃO A SANTA ANA 
Senhora Santa Ana, fostes chamada por 

Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo 
os caminhos da Providência Divina, recebestes 
São Joaquim por esposo. Deste vosso 
matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria 
Santíssima, que seria a Mãe de Jesus 
Cristo. Formando Vós família tão santa, 
confiantes nós pedimos por todas as famílias. 
Alcançai-nos a todos as graças de Deus: aos pais, 
que vivam na Santidade do matrimônio e formem 
seus filhos segundo o Evangelho; aos filhos, que 
cresçam em sabedoria, graça e santidade e 
encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a 
Todas nós, alcançai-nos a alegria de viver 
fielmente na Igreja, guiadas sempre pelo 
Espírito Santo, para que um dia após as alegrias 
e sofrimentos desta vida, mereçamos também 
nós chegar à casa do Pai, tudo isso te pedimos 
por Cristo Nosso Senhor, Amém.  

 

 



 

8. ORAÇÃO PARA A GESTANTE  

Senhor Jesus, Te preço com amor por esta doce 
esperança que carrego no meu ventre.  
Concedeste-me o imenso dom de uma pequena 
vida vivente na minha vida:  
Agradeço-te humildemente por ter-me 
escolhido instrumento do teu amor. 

Nesta suave espera ajuda-me a viver em 
continuo abandono à tua vontade.  
Concede-me um coração de mãe puro, forte, 
generoso.  
A Ti ofereço as preocupações para o futuro: 
ânsias, temores, desejos pela criatura que ainda 
não conheço.  

Fazei que nasça sadia no corpo, afasta dela todo 
mal físico e cada perigo. 

O querida SANTA ANA e tu, o Virgem Maria 
que conhecestes as inefáveis alegrias de uma 
maternidade santa, obtenha-me um coração 
capaz de transmitir uma fé viva e ardente.  
Santifiquem a minha espera, abençoem esta 
minha alegre esperança, façam que o fruto do 
meu ventre floresça em virtudes e santidade. 

 



 


