
CERCO DE JERICÓ

Foi pela fé que desabaram as muralhas de 

Jericó, depois de rodeadas por 7

dias. (Hb. 11,30)

Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que 

é a Santíssima Trindade. A virgem Mãe 

Imaculada, Anjos, Arcanjos e Santos venham 

ficar comigo nesta oração, o Paraíso desça 

sobre mim, fortalecei-me Senhor, formai-me, 

enchei-me de vós e servi-vos de mim.

Expulsai-me de mim as forças do mal, para que 

eu fique bem e possa praticar o bem.

Afastai de mim os malefícios, a bruxaria, a magia 

negra, as missas negras, os feitiços, as 

amarrações, as maldições, os maus olhados, a 

infestação diabólica, tudo que é mal, pecado, o 

ódio, inveja e perfídia, a doença física, psíquica 

moral, espiritual e diabólica. Queimar todos 

estes males no inferno. Abençoe Senhor todas 

as orações feitas neste cerco, juntamente com a 

caixinha de intenções.
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Intenção de cada dia:

1º. dia: Quebra das muralhas do egoísmo, do 
ciúme, da inveja, das brigas, das separações, da 
falta de diálogo e respeito, da desunião nas 
famílias e nos nossos relacionamentos.

2º. dia: Quebra das muralhas de dificuldades 
financeiras, da falta de emprego, da dificuldade 
nos negócios e da falta de dinheiro.

3º. dia: Quebra das muralhas de todas as 
doenças físicas, espirituais e psicológicas 
principalmente o câncer e a depressão.

4º. dia: Quebra das muralhas dos vícios, 
principalmente da droga, do álcool e do jogo.

5º. dia: Quebra das muralhas da falta de perdão, 
da mágoa, do ressentimento, do ódio e do 
desejo de vingança.

6º. dia: Quebra das muralhas do ocultismo, dos 
malefícios, das pragas e das maldições.

7º. dia: Quebra das muralhas que impedem que 
as obras de Deus se realizem em nossas vidas.
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Rosário Contemplado
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso 
Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor, enviai Senhor o Vosso Santo Espírito e 
tudo será criado e renovareis a face da terra. 
Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos 
vossos fiéis com a luz do Espírito e gozemos 
sempre de suas divinas consolações por Cristo 
nosso Senhor. Amém.

CREDO
Creio em um só Deus Pai Todo Poderoso, 
criador do céu e da terra, de todas as coisas 
visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor, Jesus 
Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai, 
antes de todos os séculos: Luz da luz, Deus 
Verdadeiro de Deus Verdadeiro gerado não 
criado consubstancial ao Pai. Por Ele todas as 
coisas foram feitas. E, por nós, homens e para a 
nossa salvação, desceu dos céus: e encarnou 
pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e 
se fez homem.
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Também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos; padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
escrituras e subiu aos céus onde está 
sentado à direita do Pai e de novo há vir, em 
sua glória, para julgar os vivos e os mortos e 
o seu reino não terá fim. Creio no Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida, e procede do 
Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: Ele que falou pelos profetas. 
Creio na Igreja Una, Santa Católica e 
Apostólica. Professo um só Batismo para 
remissão dos pecados. Espero a 
Ressurreição dos mortos; e a vida do mundo 
que há de vir. Amém.

Pai Nosso
Pai Nosso que estais no céu, santificado 
seja o vosso nome, venha a nós o vosso 
reino e seja feita a vossa vontade, assim na 
terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia 
nos dais hoje, perdoai nossa ofensas assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair em tentação 
mas livrai-nos do mal.
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3 Ave Marias contempladas:
1º O anjo do Senhor anunciou a Maria e Ela 
concebeu por obra do Espírito Santo.(A.M.)
2º Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a vossa vontade.(A.M.)
3º O verbo se fez carne e habitou entre nós. (A.M)

Ave Maria
Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto 
do Vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus 
rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa 
morte. Amém.

Glória + Orações
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim, 
como era no principio agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do 
inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei 
principalmente as que mais precisarem da vossa 
misericórdia.
Mãe de Deus derramai sobre a humanidade inteira, 
as graças e eficazes da vossa chama de amor agora 
e na hora da nossa morte. Amém.
Nós vos adoramos, Senhor Santíssimo Jesus Cristo, 
aqui e em todas as vossas Igrejas da terra, e vos 
bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, 
resgatastes o mundo. Amém.
Graças e Louvores sejam dados a todo momento ao 
Santíssimo e Divíssimo Sacramento (3x)

MISTÉRIOS GOZOSOS (ALEGRIA)
1º MISTÉRIO: O ANÚNCIO DO ANJO 
GABRIEL A NOSSA SENHORA
Ela disse SIM sem saber, só confiando na 
providência de Deus.
Que missão devo concretizar hoje em minha 
vida?
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG.6

2º MISTÉRIO: A VISITAÇÃO DA MÃE 
MARIA A SUA PRIMA SANTA ISABEL
Como vai a nossa visita aos irmãos mais 
necessitados?
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG. 6 

3º MISTÉRIO: O NASCIMENTO DE JESUS 
EM BELÉM
Coloco aqui por todas as crianças que 
nascem em ambientes inadequados; pelas 
crianças que estão com dificuldades de 
nascer; pelas crianças nos hospitais, nas 
ruas.
Silêncio. Rezar 1 P.N. + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG. 6
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4º MISTÉRIO: APRESENTAÇÃO DE JESUS NO 
TEMPLO E A PURIFICAÇÃO DA MÃE MARIA.
Apresento diante de Jesus Eucarístico, nossas 
preocupações, decisões na vida e purificar 
nossos pensamentos e ações.
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG.6

5º MISTÉRIO: A PERDA E O REENCONTRO 
DE JESUS, COM OS DOUTORES DA LEI.
Por todos os nossos irmãos que estão se 
perdendo nas drogas, nos vícios, vem nos 
libertar e salvar de todo o mal.
Silêncio. Rezar 1 P.N. + 10A.M. + GLÓRIA + 
PÁG 6

P.B. SALMO 91, 1-16 (Viver sob proteção de 
Deus).

Cântico
Quero dizer SIM como tu Maria, como tu um dia, 
como tu Maria.
Quero servir a Deus como tu Maria, como tu um 
dia, como tu Maria.
Quero amar o irmão como tu Maria, como tu um 
dia, como tu Maria.
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MISTÉRIOS LUMINOSOS (VIDA PÚBLICA DE 

JESUS)

1º MISTÉRIO: O BATISMO DE JESUS

O Espírito Santo vem pra investir na missão que o 

espera, vivenciar nosso Batismo.

Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG.6

2º MISTÉRIO: BODAS DE CANÁ

Acontece a transformação da água em vinho por 

intercessão da mãe Maria, pedimos sua ajuda em 

nossas necessidades.

Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG.6

3º MISTÉRIO: ANÚNCIO DO REINO

A importância de anunciar em todos os lugares a 

presença viva de Jesus.

Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG.6

4º MISTÉRIO: TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS

Como buscar ser mais parecido com Jesus?

Orar mais?, Servir mais?, Agir mais?

Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 

PÁG.6
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5º mistério: instituição da eucaristia
O que eu faço para melhor comungar o Corpo e o 
Sangue de Cristo?
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG.6
P.B. II COR. 10,3-7 (Quem se orgulha, que se orgulhe 
no Senhor).

Cântico:
Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, 
a tua graça hoje eu quero receber sem a bênção do 
Senhor não sei viver.
Vem, Senhor Jesus olhar o povo ao teu redor me faz 
lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem ó 
Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei a 
nossa frente está é feliz quem o adorar. É Jesus o 
nosso Mestre e Rei bem aqui tão perto se deixa 
encontrar diante do Rei dos Reis todo joelho se 
dobrará.

MISTÉRIOS DOLOROSOS (DOR DE JESUS)

1º MISTÉRIO: AGONIA DE JESUS NO HORTO DAS 
OLIVEIRAS
Contemplamos em oração o sofrimento de Jesus e 
colocamos o nosso sofrimento nas mãos de Jesus e 
da mãe Maria. Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + 
GLÓRIA + PÁG.6

2º MISTÉRIO: FLAGELAÇÃO DE JESUS
Contemplamos Jesus sendo cruelmente açoitado e 
injustamente flagelado, como existem irmãos nossos 
passando por esse mesmo flagelo, oremos a Deus. 
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG.6
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3 º MISTÉRIO: COROAÇÃO DE ESPINHOS
Jesus sendo coroado de espinhos e sendo 
ridicularizado diante de todos e sofre em 
silêncio , coloquemos aqui por tantos irmãos 
nossos que são excluídos da sociedade.
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG.6

4º MISTÉRIO: JESUS CARREGA SUA 
CRUZ
Nós somos convidados a carregar nossa 
cruz com Jesus que nos fortalece e nos 
ajuda a crescer na vida.
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG.6

5º MISTÉRIO: MORTE DE JESUS CRISTO
Esse mistério, rezemos por tantos irmãos 
nossos, que já morreram e precisam de 
orações ou estão prestes de fazer alguma 
loucura, tende piedade Senhor.
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG.6
P.B.: EF 6, 10-20(A luta Cristã).
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Cântico:
O mar vai se abrir pelo Nome, A igreja 
atravessa pelo Nome de pé enxutos vão 
estar pelo Nome de Jesus. As muralhas vão 
cair pelo Nome, o inferno estremecer pelo 
Nome todo mal vai sucumbir pelo Nome, 
pelo Nome de Jesus, pelo Nome de Jesus.
Canta igreja, uma nova canção e recebe do 
Espírito uma Nova Unção (2x)
Os milagres vão surgir pelo Nome, o cego 
enxergar pelo Nome, o paralítico vai andar 
pelo Nome, pelo Nome de Jesus, o leproso 
vai sarar pelo Nome, todo sangue estancar 
pelo Nome, toda igreja vai louvar pelo Nome, 
pelo Nome de Jesus.

MISTÉRIOS GLORIOSOS: (GLÓRIA DE 
DEUS)

1º MISTÉRIO: A RESSURREIÇÃO DE 
JESUS CRISTO
Contemplamos com alegria que a vida é 
muito além do que estamos vivendo aqui, 
esse local é espaço de preparação para o 
céu. Alegramos pela graça de viver.
Silêncio. Rezar 1 P.N + 10 A.M. + GLÓRIA + 
PÁG.6
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2 º MISTÉRIO: A ASCENSÃO DE JESUS AO CÉU
Vamos refletir aqui da importância de Jesus ter 
subido ao céu, e saber que Ele não esquece de 
nada, retorna, e está sempre aqui presente na 
Eucaristia nos esperando.
Silêncio. Reza 1 P.N. + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG. 6

3º MISTÉRIO: A VINDA DO ESPÍRITO SANTO 
SOBRE A MÃE MARIA E OS APÓSTOLOS
Deixar ser guiado pela força do Espírito Santo que 
inspira a Igreja, te pedimos luz e sabedoria inclusive 
para os sacerdotes e quem serve na Igreja.
Silêncio. Reza 1 P.N. + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG. 6

4º MISTÉRIO: ASSUNÇÃO DA MÃE MARIA 
Mãe guia todos os meus direitos e deveres nessa 
vida, ser de acordo com a vontade de Deus, que é 
bela e eterna. Conduz o meu pedido e agradecimento 
por tantos presentes realizados do teu Filho Jesus. 
Tua subida ao céu de corpo e alma mostra como é 
bom ter a sua presença forte de intercessão.
Silêncio. Reza 1 P.N. + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG. 6

5 º MISTÉRIO: COROAÇÃO DA MÃE MARIA
Contemplamos e agradecemos a Deus por nos dar 
Maria como nossa mãe fiel e companheira de todas 
as horas. Seja coroada no céu e na terra. Eu te amo 
mãe.
Silêncio. Reza 1 P.N. + 10 A.M. + GLÓRIA + PÁG. 6
P.B. Lc 1, 46-56 (Magnificat)
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Agradecimento: Infinitas graças vos damos, 
Soberana Rainha pelos benefícios que todos 
os dias recebemos de vossas mãos liberais. 
Dignai-vos, agora e sempre, tomar-nos 
debaixo de vosso poderoso amparo, e para 
mais vos agradecer, vos saudamos com 
uma Salve Rainha.

 
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, 
doçura e esperança nossa, salve! A vós 
bradamos os degredados filhos de Eva. 
A vós suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. Eia pois 
advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei. E depois 
deste desterro, mostrai-nos Jesus, 
bendito fruto do vosso ventre. Ó 
clemente ! ó piedosa ! ó doce sempre 
Virgem Maria! 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que 
sejamos dignos das promessas de Cristo. 
Ó Maria concebida sem o pecado original 
rogai por nós (3x)
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Cântico:
Jesus está aqui aleluia...Tão certo como o ar 
que eu respiro...Tão certo como a manhã que se 
levanta...Tão certo como eu te falo e tu podes 
me ouvir.
Deus está aqui, aleluia...
Espírito está aqui, aleluia...
Maria está aqui, aleluia...
O amor está aqui, aleluia...

Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós
Jesus Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Jesus Cristo, ouvi-nos
Jesus Cristo, atendei-nos

Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de 
nós.
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende 
piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de 
nós.
Santíssima Trindade, que sois Deus, tende 
piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das virgens, rogai por nós.
Mãe de Cristo, rogai por nós.
Mãe da Divina Graça, rogai por nós.
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Mãe Castíssima, rogai por nós.
Mãe Inviolada,  rogai por nós.
Mãe Intemerata,  rogai por nós .
Mãe Amável,  rogai por nós.
Mãe Admirável,  rogai por nós.
Mãe do Bom conselho,  rogai por nós.
Mãe do Criador,  rogai por nós.
Mãe do Salvador,  rogai por nós.
Virgem Prudentíssima,  rogai por nós.
Virgem Veneranda,  rogai por nós.
Virgem Digna de louvor,  rogai por nós.
Virgem Poderosa,  rogai por nós.
Virgem Clemente,  rogai por nós.
Virgem Fiel,  rogai por nós.
Espelho de Justiça,  rogai por nós.
Sede da Sabedoria,  rogai por nós.
Causa de nossa Alegria,  rogai por nós.
Vaso Espiritual,  rogai por nós.
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Vaso Digno de honra, rogai por nós.
Vaso Insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa Mística, rogai por nós.
Torre de Davi, rogai por nós.
Torre de Marfim, rogai por nós.
Casa de Ouro, rogai por nós.
Arca da Aliança, rogai por nós.
Porta do Céu, rogai por nós.
Estrela da Manhã, rogai por nós.
Saúde dos Enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos Pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos Aflitos, rogai por nós.
Auxílio dos Cristãos, rogai por nós.
Rainha dos Anjos, rogai por nós.
Rainha dos Patriarcas, rogai por nós.
Rainha dos Profetas, rogai por nós.
Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.
Rainha dos Mártires, rogai por nós.
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Rainha dos Confessores, rogai por nós.
Rainha das Virgens, rogai por nós.
Rainha de todos os Santos, rogai por nós.
Rainha Concebida sem a mancha do 
pecado original, rogai por nós. 
Rainha Assunta ao céu, rogai por nós.
Rainha do sacratíssimo Rosário, rogai por 
nós.
Rainha da Paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós.

A vossa proteção recorremos, Santa, Mãe 
de Deus; não desprezeis as nossas súplicas 
em nossas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todos os perigos. Ó virgem 
gloriosa e bendita. Rogai por nós santa Mãe 
de Deus para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.
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OFÍCIO DE NOSSA SENHORA

Deus vos salve Virgem, Filha de Deus Pai!
Deus vos salve Virgem, Mãe de Deus Filho!
Deus vos salve Virgem, Esposa do Espírito 
Santo!
Deus vos salve Virgem, Templo e Sacrário 
da Santíssima Trindade!

Matinas

Agora, lábios meus, dizei e anunciai os 
grandes louvores da Virgem Mãe de Deus.

Sede em meu favor, Virgem soberana, 
livrai-me do inimigo com o vosso valor. 
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor 
também, que é um só Deus em Pessoas 
três, agora e sempre, e sem fim. Amém!

Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, 
Rainha dos céus
e das virgens, Virgem. Estrela da manhã, 
Deus vos salve, cheia de graça divina, 
formosa e louçã. Dai pressa Senhora em 
favor do mundo, pois vos reconhece como 
defensora. Deus vos nomeou desde a 
eternidade para a Mãe do Verbo, com o qual 
criou. Terra, mar e céus, e vos escolheu, 
quando Adão pecou, por

esposa de Deus. Deus a escolheu, e já muito 
antes em seu tabernáculo morada Lhe deu.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem 
Vosso peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do 
mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os 
olhos de Vossa piedade e alcançai de Vosso 
amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu que agora venero com 
devoção Vossa Santa e Imaculada 
Conceição, mereça na outra vida alcançar o 
prêmio da bem-aventurança, pelo 
merecimento de Vosso Benditíssimo Filho 
Jesus Cristo, Nosso Senhor, que com o Pai e 
o Espírito Santo, vive e reina para sempre. 
Amém.

Prima

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me 
do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, 
ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus 
em Pessoas três, agora e sempre, e sem fim. 
Amém!
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Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna 
sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada a 
Deus sempiterno, sempre preservada virgem do 
pecado. Antes que nascida, fostes, Virgem 
Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois 
Mãe criadora dos mortais viventes. Sois dos 
Santos porta, dos Anjos Senhora Sois forte 
esquadrão contra o inimigo, Estrela de 
Jacó,Refúgio do cristão. A Virgem criou Deus no 
Espírito Santo, e todas as suas obras, com elas 
as ornou.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem em 
Vosso peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do 
mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os 
olhos de Vossa piedade e alcançai de Vosso 
amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu que agora venero com 
devoção Vossa Santa e Imaculada 
Conceição, mereça na outra vida alcançar o 
prêmio da bem-aventurança, pelo 
merecimento do Vosso bendito Filho Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o 
Espírito Santo, vive e reina para sempre. 
Amém!
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Terça

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me 
do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, 
ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus 
em Pessoas três, agora e sempre, e sem fim. 
Amém.

Deus Vos salve, Trono do grão Salomão, Arca 
do Concerto, Velo de Gedeão! Íris do céu clara, 
Sarça da visão, Favo de Sansão, Fluorescente 
vara, A qual escolheu para ser Mãe sua, e de 
Vós nasceu o Filho de Deus. Assim Vos livrou da 
culpa original, de nenhum pecado há em Vós 
sinal. Vós que habitais lá nas alturas,
tendes Vosso Trono, entre as nuvens puras.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem em 
Vosso peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do 
mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os 
olhos de Vossa piedade e alcançai de Vosso 
amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu que agora venero com 
devoção Vossa santa e Imaculada Conceição, 
mereça na outra vida alcançar o prêmio
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da bem-aventurança, pelo merecimento de Vosso 
benditíssimo Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, 
que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 
para sempre. Amém.

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do 
inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao 
Filho e ao Amor também, que é um só Deus em 
Pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém.

Sexta

Deus Vos salve, Virgem, da Trindade templo alegria 
dos anjos,
da pureza exemplo, Que alegrais os tristes, com 
vossa clemência, Horto de deleite, Palma de 
paciência. Sois Terra bendita e sacerdotal. Sois da 
castidade símbolo real. Cidade do Altíssimo, Porta 
oriental, sois a mesma Graça, Virgem singular. Qual 
lírio cheiroso, entre espinhas duras, tal sois Vós, 
Senhora, entre as criaturas.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso 
peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, 
que a nenhum pecador desamparais nem 
desprezais; ponde, Senhora, em mim os olhos de 
Vossa
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piedade e alcançai de Vosso amado Filho o 
perdão de todos os meus pecados, para que 
eu que agora venero com devoção Vossa 
Santa e Imaculada Conceição, mereça na 
outra vida alcançar o prêmio da bem-
aventurança, pelo merecimento de Vosso 
Benditíssimo Filho Jesus Cristo, Nosso 
Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, 
vive e reina para sempre. Amém.

Noa

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me 
do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, 
ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus 
em Pessoas três, agora e sempre, e sem fim. 
Amém.

Deus vos salve Cidade, de torres guarnecida, de 
Davi com armas bem fortalecida. De suma 
caridade sempre abrasada, do dragão a força foi 
por Vós prostrada. Ó mulher tão forte! Ó invicta 
Judite! Vós acalentastes o Sumo Davi. Do Egito 
o curador, de Raquel nasceu,
Do mundo o Salvador Maria no-Lo deu. Toda é 
formosa minha companheira, nela não há 
mácula da culpa primeira.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toquem em 
Vosso peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do 
mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os 
olhos de Vossa piedade e alcançai de Vosso 
amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu que agora venero com 
devoção Vossa santa e Imaculada Conceição, 
mereça na outra vida alcançar o prêmio da 
bem-aventurança, pelo merecimento de 
Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, 
Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito 
Santo, vive e reina para sempre. Amém!

Vésperas

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me 
do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, 
ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus 
em Pessoas três, agora e sempre, e sem fim. 
Amém.

Deus vos salve relógio que andando atrasado, 
serviu de sinal ao Verbo Encarnado. Para que o 
homem suba às sumas alturas, desce Deus dos 
céus para as criaturas. Com os raios claros do 
Sol da Justiça, resplandece a Virgem, dando ao 
sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, 
entre os espinhos. Da serpente, a ira
Vós aquebrantais com 



26 27

28

o vosso poder. Os cegos errados Vós alumiais. 
Fizestes nascer Sol tão fecundo, e como com 
nuvens cobristes o mundo.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem em 
Vosso peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do 
mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os 
olhos de Vossa piedade e alcançai de Vosso 
amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu que agora venero com 
devoção Vossa santa e Imaculada Conceição, 
mereça na outra vida alcançar o prêmio da 
bem-aventurança, pelo merecimento de 
Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo, 
Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito 
Santo, vive e reina para sempre. Amém!

Completas

Rogai a Deus Vós, Virgem nos converta, que a 
sua ira aparte de nós.

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me 
do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao 
Pai,ao 

Filho e ao Amor também que é um só Deus em 
Pessoas três, agora e sempre, e sem fim. 
Amém!

Deus Vos salve, Virgem Mãe Imaculada, Rainha 
de clemência, de estrelas coroada. Vós sobre os 
Anjos sois purificada. De Deus à mão direita, 
estais de ouro ornada. Por Vós Mãe da Graça, 
mereçamos ver a Deus nas alturas, com todo 
prazer. Pois sois Esperança dos pobres errantes 
e seguro Porto dos navegantes. Estrela do mar e 
saúde certa, e Porta que estais para o céu 
aberta. É óleo derramado, Virgem Vosso nome, 
e os Vossos servos vos hão sempre amado.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem em 
Vosso peito os clamores meus:

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do 
mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os 
olhos de Vossa piedade e alcançai de Vosso 
amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu que agora venero com 
devoção Vossa santa e Imaculada Conceição, 
mereça na outra vida alcançar o prêmio da 
bem-aventurança, pelo merecimento de 
Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo, 
Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito 
Santo, viva e reina para sempre. Amém!

Oferecimento

Humildes oferecemos a Vós Virgem pia, 
estas orações, porque em nossa guia, 
Vades Vós adiante, e na agonia Vós nos 
animeis, ó doce Mãe Maria. Amém! (3x)

Carne viva de CRISTO, fortifica-me!
Sangue generoso do Salvador, inebriai-me!
Olhar silencioso de CRISTO preenchei-me!
Palavra Sacratíssima do meu Mestre, 
instruí-me!
Braços abertos de CRISTO, protegei-me!
Costas abertas do Crucificado, recebei-me!
Coração transpassado de CRISTO, 
aprisiona-me!
Eu te amo e eu te adoro. Obrigado (a)
Maravilha estar na tua presença.
Em nome do Pai do Filho e do Espírito 
Santo.
Amém
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