
ANEXO 

ORAÇÕES 

 

a-) 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. 

 

b-) Salve Rainha 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, 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. 

 

V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

c-) Canto da Virgem Maria (Magnificat)  

A minha alma engrandece ao Senhor  
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;  
pois ele viu a pequenez de sua serva,   
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.  
 
O Poderoso fez em mim maravilhas  
e Santo é o seu nome!  
Seu amor, de geração em geração,   
chega a todos que o respeitam;  
 
demonstrou o poder de seu braço,   
dispersou os orgulhosos;  
derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos,  
e despediu, sem nada, os ricos.  
Acolheu Israel, seu servidor,  
fiel ao seu amor; 
 
como havia prometido aos nossos pais,  
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 



d-) Rainha do Céu (Regina coeli) 

(Recita-se durante o Tempo Pascal) 

- Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia.  
- pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia,  
- Ressuscitou, como disse, aleluia. 
- Rogai a Deus por nós, aleluia. 

- Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. 

- Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. 

Oremos: Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria ao 
mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da 
vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 

 

e-) O Anjo do Senhor (Angelus)  

- O anjo do Senhor anunciou a Maria,  
- E ela concebeu do Espírito Santo.  
   Ave Maria...  
- Eis aqui a serva do Senhor.  
- Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.  
   Ave Maria...  
- E o Verbo se fez carne.   
- E habitou entre nós.  
   Ave Maria...  
- Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  
- Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.  

Oremos: Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas para que, conhecendo pela 
anunciação do Anjo a encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua 
paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.  

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,  
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

f-) Ato de entrega a Nossa Senhora  

Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós em prova da minha 
devoção para convosco, vos consagro, neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha 
boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser; e porque assim sou vosso, ó 
incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. 
Amém. 

 

g-) À vossa proteção (Sub tuum praesidium) 

À 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.    

 



h-) Consagração à Nossa Senhora Aparecida    

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida 
imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. 

Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do 
desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, 
consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; 
consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; 
consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. 

Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, 
no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; 
socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na 
hora de minha morte. 

Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-
me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-
vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. 

Assim seja! 

 

i-) Oração Jubileu da Misericórdia 

Senhor Jesus Cristo, Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste 
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele, mostrai-nos o Vosso rosto e seremos 
salvos. O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro; a 
adúltera e Madalena, de colocar a felicidade apenas numa criatura; fez Pedro chorar 
depois da traição e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada um de 
nós considere como dirigidas a si mesmo as palavras que dissestes à mulher 
samaritana: Se tu conhecesses o dom de Deus! Vós sois o rosto visível do Pai 
invisível, do Deus que manifesta sua onipotência sobretudo no perdão e na 
misericórdia: Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor 
ressuscitado e glorioso. Vós quisestes que os Vossos ministros fossem, também eles, 
revestidos de fraqueza, para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na 
ignorância e no erro: fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles sintam-
se esperados, amados e perdoados por Deus. Enviai o Vosso Espírito e consagrai a 
todos com a sua unção para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do 
Senhor e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a alegre 
mensagem, proclamar aos cativos e oprimidos a libertação e, aos cegos, a restauração 
da vista. Nós Vô-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, a Vós 
que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos. Amém. 

 


