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O mês de Maio é dedicado a Maria, a Mãe das mães. 
Alegremo-nos junto com os anjos e santos do Céu, 
pois toda corte celeste honra a Virgem Maria! Que 
alegria santa, pois há séculos o mês de maio é por 
excelência o mês de Maria, mês consagrado Àquela 
que a Igreja canta e louva como “Toda Pura”, “Toda 
Bela”.  

Este mês pode ser ainda mais feliz e perfumado pelas 
ores de orações oferecidas a nossa Mãezinha. Para os 
devotos de Maria, “Fazer o mês de maio” ou “Rezar o 
mês de maio” é mergulhar nas graças dela, a “Cheia de 
Graça”, e esperar de sua el intercessão a resolução 
dos impossíveis, problemas e situações dolorosas, a 
cura e libertação de vícios, pecados e doenças. Em 
suma, especialmente neste mês devemos colocar 
tudo no Coração Imaculado da Mãe divina, conando 
que a sua onipotência suplicante diante do Filho Jesus, 
por nós e para nós, nunca falha.

A Mãe sabe o que é melhor para os seus lhos! Diante 
disso, toda a Igreja, os Pontíces e os santos, 
recomendam tanto a celebração dos dias marianos, e 
sobretudo deste mês tão belo, concernente ao qual o 
Papa Paulo VI, em 1965, publicou uma Encíclica para 
rearmar expressamente que a Igreja o considera o 
mês mais fecundo de oração e de graças celestes para 
todas as necessidades, para a Humanidade e para a 
Igreja:    



“Porque o mês de maio traz essa poderosa chamada a 
uma intensa e conante oração e porque nele os 
nossos pedidos acham mais fácil acesso ao coração 
misericordioso da Virgem; foi feito uso pelos nossos 
predecessores escolher esse mês consagrado a Maria 
para convidar o povo cristão para orações públicas, 
cada vez que a Igreja o necessitasse ou que qualquer 
perigo ameaçasse o mundo!” 

“Mês de maio (...) nós nos recordamos da alegria 
infantil com a qual, indo à escola, levávamos ores para 
o altar de Nossa Senhora; velas, cantos, orações e 
promessas, davam alegre expressão à nossa devoção à 
Maria Santíssima, que então nos aparecia como Rainha 
da Primavera, primavera da natureza e primavera das 
almas”. 



_

Que todos os que lerem com 
espírito de oração as breves 

linhas deste opúsculo 
recebam grandes graças pelas 

mãos – e por meio do 
Imaculado Coração – da 

Virgem Maria. O Filho Jesus 
certamente nada negará à Sua 

Mãe Santíssima, que Ele 
mesmo instituiu como a 

dispensadora de todas as 
graças, e derramará sobre nós 

todas as bênçãos divinas 
quanto necessitamos, o 

consolo e o auxílio, a 
proteção e a coragem para 
vivermos com a dignidade 

que condiz a Seus lhos. 

Receba minha bênção

Padre Alexandre Fernandes



Entrego este mês que se inicia ao Imaculado Coração 
de Maria, bem como todas as intenções do meu 
coração (apresente a Nossa Senhora os seus pedidos), 
as pessoas que me pedem orações, aqueles por quem 
sou responsável.  

Neste dia, especialmente coloco no Coração de Maria 
t o d o s  o s  t r a b a l h a d o r e s ,  e m p r e g a d o s  e 
empregadores, esposas e mães que cuidam do lar, os 
que estão sem trabalho ou à procura de um emprego, 
os que estão insatisfeitos com o seu trabalho ou 
emprego, todos os aposentados, e aqueles que são 
trabalhadores voluntários e trabalham como servos 
de Deus. Peço também por mim, ó Virgem Maria, 
conceda-me agradar a Deus em todas as minhas 
atividades e ocupações, orienta-me na organização do 
tempo, dos deveres e dos momentos de lazer, não me 
deixe perder tempo com o que me afasta do Senhor. 

Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, conceda para mim 
– e para todos por quem rezo agora – a graça de 
ocuparmos o tempo que nos é concedido conforme a 
dignidade que possuímos, de lhos de Deus. 

DIA 1



EU VOS SAÚDO, AMABILÍSSIMO CORAÇÃO DE 
MARIA, que ardeis continuamente em vivas chamas 
do divino amor; por ele vos suplico, minha Mãe 
amorosíssima, acendais meu tíbio coração nesse 
divino fogo que estais sempre inamada. 
Ave Maria... Glória ao Pai... 

Eu vos saúdo, Imaculado Coração de Maria, do qual 
brota a formosa açucena da virginal pureza. Por ele 
vos peço, minha Mãe Imaculada, puriqueis o meu 
impuro coração, infundindo-lhe a pureza e castidade. 
Ave Maria... Glória ao Pai... 

Eu vos saúdo, aitíssimo Coração de Maria 
traspassado com a espada de dor pela paixão e morte 
de vosso querido Filho Jesus; e pelas contínuas ofensas 
que se cometem contra sua divina Majestade; dignai-
vos minha Mãe aita, penetrar o meu duro coração 
com uma viva dor dos meus pecados, e com o mais 
amargo sentimentos dos ultrajes e injúrias que está a 
cada dia a receber dos pecadores o divino Coração do 
meu adorado Redentor. Ave Maria... Glória ao Pai... 



Entrego ao Coração de Maria todos os meus medos, 
ainda que sejam vagos receios, estas dúvidas quanto 
ao futuro perturbam a paz da minha alma (apresente a 
Nossa Senhora os medos do teu coração). 

Entrego a ti, ó minha doce e bondosa Mãe, toda a 
ansiedade que deixa inquieta a minha alma. Não 
permitais que a desconança quanto aos cuidados de 
Deus me perturbe; ensina-me a conar na providência 
divina que tudo cuida, aumenta a minha fé e esperança 
em Deus, e dá-me a coragem de enfrentar e vencer os 
medos do meu coração.  

MÃE SEMPRE FIEL, quando veio sobre ti a incerteza, 
quando foste rodeada pelas diculdades, soubeste 
conar. E de que maneira conaste! No momento 
crucial da história, com decisão e rmeza, 
pronunciaste aquele bem-aventurado "faça-se", do 
qual vem a nossa salvação. E sempre o mantiveste! as 
desconanças de outros, os dizeres de tantos nunca te 
afastaram da santa conança. Obtém-me, Santa Maria 
da Conança, o auxílio divino que me permita superar 
as incertezas que agora me aigem. Que assim seja. 
Amém. 

DIA 2



Entrego ao Coração de Maria os meus pecados, os 
erros que cometi durante a vida, os arrependimentos, 
a contrição do meu coração, a vontade de nunca mais 
pecar, o desejo sincero de não mais repetir os erros, 
mas também as culpas desnecessárias que carrego 
pelo que já não é mais presente, pois o que passou no 
passado cou (apresente a Nossa Senhora os seus 
pecados, os seus erros e arrependimentos, mas 
também os seus fardos inúteis, as culpas das quais 
você deve abandonar para seguir em frente). 

Peço a ti, ó minha terna Mãe, tenha compaixão de mim 
e interceda diante de seu Filho Jesus, para que uma vez 
perdoado (a) de todos os meus pecados, Ele me 
conceda por teu amor de Mãe a graça de renovar 
todas as coisas em minha vida. 

LEMBRAI-VOS, Ó PIÍSSIMA VIRGEM MARIA, que 
nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha 
recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio, 
e reclamado o vosso socorro, fosse por vós 
desamparado. Animado eu pois, com igual conança, 
a vós, Virgem das virgens, como a Mãe recorro, de vós 
me valho, e, gemendo sob o peso dos meus pecados, 
me prostro aos vossos pés; não desprezeis as minhas 
súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas 
dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que 
vos rogo. Amém. 

DIA 3



Entrego ao Coração de Maria a minha consciência, a 
minha inteligência e a minha vontade, para que sejam 
sempre inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. Para 
isso, despojo-me dos meus pensamentos, os desejos e 
o meu querer ponho no teu Coração ó minha doce 
Mãe; esvazio-me de mim, para me encher das santas 
inspirações do Senhor. 

Ó Esposa amadíssima do Espírito Santo, intercedei 
por mim, para que a minha consciência, a minha 
inteligência e a minha vontade sejam iluminadas pela 
sabedoria de Deus. 

VINDE ESPÍRITO SANTO, vinde por meio da 
poderosa intercessão do Imaculado Coração de 
Maria, Vossa amadíssima Esposa (3x). 

DIA 4
(Inicia-se a Novena a Nossa 

Senhora de Fátima, na página 63) 



Entrego ao Coração de Maria a minha língua, a minha 
boca e todas as palavras que são proferidas por meio 
dela, para que sejam fecundas em produzir frutos de 
amor, fé, esperança e alegria santa. Ó Mãe do belo 
amor, não permitas que eu prora palavras vãs, inúteis 
ou que ofendam ao Senhor e ao meu próximo. Ensina-
me a fecundidade do teu silêncio interior, a 
continência da minha língua e a moderação dos meus 
sentidos, ponha ordem divina em meus sentimentos e 
emoções. 

MÃE DO SILÊNCIO E DA HUMILDADE, tu vives 
perdida e encontrada no mar sem fundo do Mistério 
do Senhor. Tu és disponibilidade e receptividade. Tu és 
fecundidade e plenitude. Tu és atenção e solicitude 
pelos irmãos. 
Estás revestida de fortaleza. Resplandecem em ti a 
maturidade humana e a elegância espiritual. És 
senhora de ti mesma antes de ser nossa Senhora. Em ti 
não existe dispersão. Em um ato de simples e total, tua 
alma, toda imóvel, está paralisada e identicada com o 
Senhor. Estás dentro de Deus, e Deus dentro de ti. O 
Mistério total te envolve e te penetra e te possui, 
ocupa e entrega todo o teu ser. Parece que em ti tudo 
cou parado, tudo se identicou contigo: 

DIA 5



O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a 
mulher, Deus. Tudo cou assumido em ti, e divinizado. 
Jamais se viu gura humana de tamanha doçura, 
se voltará a ver nesta terra uma mulher tão 
inefavelmente evocadora. Entretanto, teu silêncio não 
é a ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor 
e ao mesmo tempo atenta aos irmãos, como em Caná. 
A comunicação nunca é tão profunda como quando 
não se diz nada, o silêncio nunca é tão eloquente como 
quando nada se comunica. Faze-nos compreender 
que o silêncio não é desinteressante pelos irmãos, mas 
fonte de energia e de irradiação, não é encolhimento 
mas projeção. Faz-nos compreender que, para 
derramar, é preciso preencher-se. Afoga-se o mundo 
no mar da dispersão, e não é possível amar os irmãos 
com um coração disperso. Faze-nos compreender 
que o apostolado, sem silêncio, é alienação, e que o 
silêncio, sem apostolado, é comodidade. Envolve-nos 
em teu manto de silêncio e comunica-nos a fortaleza 
de tua fé, a altura de tua Esperança e a profundidade 
de teu Amor. Fica com os que cam e vem com os que 
partem. Ó Mãe Admirável do Silêncio! Amém. 
(Frei Ignacio Larrañaga). 



Entrego ao Coração de Maria 
as minhas fraquezas, os meus 
limites humanos, a minha 
incl inação ao pecado, as 
fragilidades da minha alma para 
resistir às tentações. Ponho em 
teu Coração, ó minha terna 
Mãe, o desejo que tenho de 
receber a força de seu Filho 
Jesus; roga por mim e me 
alcance o dom da fortaleza, a 
rmeza e a perseverança nas 
tribulações e provações. 

S A N T A  M A R I A  D A 
FORTALEZA, que diante das 
adversidades soubeste manter-
te rme olhando a realidade, 
que parecia tão dura, com o 
olhar libertador que vê o 
horizonte da eternidade, 
digna-te interceder por mim 
nestes momentos difíceis e 
consegue -me  o  dom da 
fortaleza, tão necessário para 
mim. Que assim seja. Amém.

DIA 6



Entrego ao Coração de Maria o meu desejo sincero de 
pertencer cada vez mais ao seu Filho Jesus, a vontade 
de ser el a Ele, o querer me aproximar dos santos 
Sacramentos, mas também a minha resistência muitas 
vezes em participar da vida na Igreja.  

Intercede por mim, ó minha bondosa Mãe, pede a 
Jesus que eu me aproxime mais dos Sacramentos, que 
eu busque a Reconciliação e a Eucaristia com 
frequência, que eu não evite conviver com meus 
irmãos em comunidade, mas que eu perceba a alegria 
de pertencer a Jesus e de fazer parte da Igreja. 

DIANTE DAS TENTAÇÕES, Ó MÃE QUERIDA, 
ACOLHE-ME EM TEU REGAÇO, cobre-me com teu 
manto protetor e, com esse doce carinho que tens 
por teus lhos, afasta de mim as ciladas do inimigo e 
intercede intensamente para impedir que as suas 
astúcias me façam cair. A ti me cono e em tua 
intercessão espero. Amém.

DIA 7



Entrego ao Coração de Maria as tristezas da minha 
alma; ainda que sejam vagas a melancolia e a angústia 
que de vez em quando me perturbam, percebo que 
isso não vem de Deus e em nada me edica.  

Ó minha Mãe querida, se a causa da minha tristeza 
fossem os meus pecados poderia talvez me aproximar 
de Deus; no entanto, o desânimo que me abate e 
prostra a minha alma tão somente me paralisa na 
medida em que os meus problemas e preocupações 
tornam-se o centro do meu ser.  

Eu quero crer e conar que Deus é innitamente 
maior e superior que qualquer tristeza, angústia, 
melancolia, preocupação ou problema que eu possa 
ter. Desejo colocar Deus no centro do meu coração. 
Ensina-me a conança que tiveste no Senhor, ó minha 
doce Mãe Maria! 

DIA 8



Minha Mãe, uni-me cada vez mais a vós, e uni-vos cada 
vez mais a mim. EU VOS AGRADEÇO A GRAÇA DA 
CONFIANÇA, MAS VOS PEÇO QUE A TORNEIS 
CADA VEZ MAIS INTENSA DIANTE DE CADA 
FRAQUEZA QUE EU SINTA. Nossa Senhora da 
Conança, dai-me forças! Peço-vos, ó Mãe, que do 
alto do Céu desçam sobre vossos lhos, transpondo 
suave e vitoriosamente camadas espessas de poluição 
e de pecado, vossas bênçãos maternais. Como os 
discípulos de Emaús ao Divino Redentor, nós vos 
pedimos que essas bênçãos quem conosco, porque 
se faz noite sobre o mundo. A cada instante, a cada 
angústia, a cada necessidade, ajudem-nos elas a 
manter a mais inteira e lial conança em vós. Nossa 
Senhora, rogai por nós. Amém!  



Entrego ao Coração de Maria as minhas impaciências, 
a pressa que tenho em ver resolvidos todos os meus 
problemas, a ansiedade que me domina quando devo 
esperar algo, a aição que sinto no coração quando 
percebo que o controle do tempo não está em minhas 
mãos, a irritação que me perturba quando estou 
diante de coisas que não dependem de mim. 

Ó Maria, ensina-me a sua santa paciência, a serenidade 
que tiveste diante da Cruz, apesar de toda dor e 
sofrimentos; sempre foste calma, sua fé não se abalou, 
a paz do Senhor estava em seu materno Coração, pois 
sempre conaste nEle. 

MÃE DA PACIÊNCIA, teu edicante exemplo 
mostra-nos como obter do amor a paciência 
superando as adversidades, as dores e angústias. 
Ajuda-me a obter a força do Altíssimo que me permita 
viver como Tu, paciente e com esperança viva. Amém. 

DIA 9



Entrego ao Coração de Maria, que é o meu refúgio 
seguro em todos os momentos, toda a minha família, 
tanto os parentes de sangue, como os de coração, as 
pessoas que me são mais próximas. 

Ó Mãe terna e doce, cuida daqueles que amo como 
cuidaste do seu Filho Jesus, pois também somos todos 
seus lhinhos, e por sermos pecadores somos mais 
necessitados de ti. Venha com a sua presença materna 
cuidar dos detalhes de nossas vidas; não deixe nos 
sobrevir divisões e nem separações, que jamais nos 
apartemos do amor de seu Filho Jesus, une-nos cada 
vez mais a Ele, conduz-nos ao Coração dEle. 

Ó  V I R G E M  I M A C U L A D A ,  N Ó S  V O S 
CONSAGRAMOS HOJE O NOSSO LAR E TODOS 
OS QUE NELE HABITAM. Que a nossa casa seja, 
como a de Nazaré, uma morada de paz e de felicidade 
na prática da caridade no pleno abandono à Divina 
Providência. Sede o nosso modelo, ó Maria, regrai 
nossos pensamentos, nossos atos e toda a nossa vida. 
É bem pequeno o tributo do nosso amor, mas vós 
aceitareis, pelo menos, a homenagem de nossa boa 
vontade. Amém. 

DIA 10



Entrego ao Coração de Maria as minhas amizades, as 
escolhas que faço sobre quem mantenho perto ou 
longe de mim. Ó Virgem Maria, ajuda-me a escolher 
bem as minhas amizades, a valorizar aqueles que Deus 
me permitiu compartilhar a vida, mas também a 
perceber as companhias que me são nocivas. Dá-me a 
coragem que me aproximar somente do que em nada 
me afasta do Senhor e de me afastar de todos os que 
me induzem para longe dEle. Ó Mãe divina, intercede 
pelos meus amigos e inimigos, alcance para Eles a 
conversão do coração e o auxílio de Deus. Proteja-me 
dos falsos amigos e converta o meu coração para que 
eu também seja uma boa amizade para os que 
escolhem ser meus amigos. 

ABENÇOADA MÃE DAQUELES CUJOS NOMES 
PODEIS LER EM MEU CORAÇÃO, VIGIAI-OS COM 
TODO CUIDADO. Tornai o seu caminho fácil e seu 
trabalho frutífero. Secai suas lágrimas se eles 
chorarem; santicai suas alegrias; aumentai sua 
coragem se eles enfraquecerem; restaurai a 
esperança se eles se perderem em seus corações; 
reestabelecei a saúde quando eles estiverem doentes, 
a verdade, se errarem, e o arrependimento, se eles 
caírem. Amém. 

DIA 11



DIA 12
Entrego ao Coração de Maria o tempo da minha vida. 
Ó Virgem Maria, conceda-me a graça de passar mais 
tempo na presença de Jesus, de visita-Lo na igreja, no 
Sacrário, onde Ele está vivo no Santíssimo 
Sacramento, em Corpo e Sangue, Alma e Divindade. 

Ó Mãe divina, foste o primeiro Ostensório do Senhor, 
pois carregaste em seu ventre imaculado o Verbo 
Encarnado; ensina-me a adorar Jesus como o zeste, a 
ter fervor e adoração diante dEle, a crer na Vossa santa 
e real presença em cada Tabernáculo desta Terra. 

Ó MARIA, ENSINA-NOS A VIDA DE ADORAÇÃO! 
Ensina-nos a encontrar, como tu, todos os mistérios e 
todas as graças da Eucaristia, a m de revivermos o 
Evangelho e a vida eucarística de Jesus! Lembre-se, 
Senhora do Santíssimo Sacramento, que tu és a Mãe 
de todos os adoradores da Sagrada Eucaristia. (São 
Pedro Julião Eymard). 

“Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro. 
Meu Deus, meu Deus, eu Vos amo 

no Santíssimo Sacramento.”



Entrego ao Coração de Maria o desejo de 
ser criança diante de Jesus, pois Ele disse 
que o Reino dos Ceús pertence aos que são 
semelhantes às criancinhas (Mt 19,14). 

Ó Virgem de Fát ima, ass im como 
escolheste três crianças, pastorinhos, 
simples e pequenos, para receberem a 
mensagem div ina de seu Coração 
Imaculado, para espalharem a devoção da 
reza diária do santo terço; ensina-me a 
humildade e a pureza dos pastorinhos, dá-
me a graça de imitar a santidade deles, 
fecunda na minha alma a vontade de rezar 
diariamente o seu rosário, e de me 
aproximar cada vez mais de seu Filho Jesus.  

Ó QUERIDA E AMADA SENHORA DA 
HUMILDADE, DAI-ME A GRAÇA DE 
APRENDER COM O VOSSO EXEMPLO A 
SER UMA PESSOA HUMILDE DE 
CORAÇÃO. Arranca de mim todo orgulho 
e arrogância, que me impedem de 
reconhecer a vontade de Deus para minha 
vida. Ensina-me a acolher e a viver segundo 
a vontade de Deus, que é o verdadeiro 
caminho para a felicidade. Amém.

DIA 13



Entrego ao Coração de Maria o desejo de encher-me 
da alegria santa que vem de Jesus; a paz verdadeira, a 
profundidade de um contentamento por realizar a 
vontade do Senhor, alcança essas graças para mim, ó 
Mãe bondosa e terna! 

Ó Virgem Maria, foste a mais humilde criatura depois 
do Filho de Deus humanado, por isso foste tão feliz! 
Bem-aventurada Maria, alcança para mim a graça 
dessa santa alegria, que minha alma se rejubile no 
Senhor! 

ALEGRA-TE MARIA, IMACULADA E SANTA, 
AMADA DE DEUS, nova Eva eleita, cooperadora da 
reconciliação. Mãe de Jesus e nossa, incansável auxílio 
dos pecadores, maternal intercessora, lembra-te 
sempre deste lho teu. Amém

DIA 14



Entrego ao Coração de Maria os meus sonhos, os 
desejos mais profundos do meu coração, para que 
conforme a vontade de Deus se realizem ou não. Ó 
Mãe da conança, ensina-me a conar que o seu Filho 
tem o melhor para mim, e mesmo quando eu não 
entender o que Ele permite em minha vida, que eu 
tenha fé, que a Senhora console o meu coração e 
encha-me de nova esperança e da certeza de que o 
melhor, no tempo divino, virá. 

Santa Maria, ajuda-me a esforçar-me segundo o 
máximo da minha capacidade e o máximo das minhas 
possibilidades, para assim responder ao Plano de Deus 
em todas as circunstâncias concretas de minha vida. 
AJUDA-ME A ACEITAR A VONTADE DE DEUS, 
TRANSFORMA O MEU CORAÇÃO, E CONVERTA 
OS MEUS DESEJOS PARA QUE SEJAM OS MESMOS 
DO SENHOR. Amém. 

DIA 15



Entrego ao Coração de Maria toda minha teimosia, 
minhas obstinações, minha soberba, minha insistência 
em pensar que sei mais do que Deus sobre mim. Ó 
Mãe da humildade, roga por mim, dá-me um coração 
humilde, semelhante ao de seu divino Filho, para que 
eu entenda que nada sei e nada sou diante do Senhor, 
mas que na Sua misericórdia Ele me ergue de minhas 
misérias e com a Sua graça capacita-me para a vida. 

VIRGEM MÃE DE DEUS, DÁ-NOS O DOM DO 
EQUILÍBRIO CRISTÃO, HOJE TÃO NECESSÁRIO À 
IGREJA E AO MUNDO. Livra-nos de todo o mal; 
salva-nos do egoísmo, do desânimo, do orgulho, da 
presunção e da dureza de coração. Dá-nos tenacidade 
no esforço, calma no insucesso, humildade no êxito 
feliz. Abra nossos corações à santidade. Fazei que pela 
pureza de coração, pela simplicidade e amor à 
verdade, possamos conhecer nossas limitações. 
Alcança-nos a graça de compreender e viver a palavra 
de Deus. Concede-nos que, pela Oração, Amor e 
Fidelidade à Igreja na pessoa do Sumo Pontíce, 
vivamos em comunhão fraterna com todos os 
membros do Povo de Deus, Hierarquia e éis. 

DIA 16



D e s p e r t a - n o s  p r o f u n d o 
sentimento de solidariedade 
entre irmãos, para que possamos 
viver, com Equilíbrio, a nossa Fé, 
na Esperança da eterna salvação. 
Nossa Senhora do Equilíbrio, a ti 
nos consagramos, conantes na 
ternura  da  vossa  materna l 
Proteção. . Amém



Entrego ao Coração de Maria todas as lágrimas que já 
derramei durante minha vida; os momentos que 
chorei de tristeza ou alegria, dor ou alívio, não foram 
lágrimas perdidas, pois agora as ofereço como oração 
a Jesus pela intercessão do Imaculado Coração de 
Maria. 

Ó DOCE E TERNA MÃE, OFEREÇO AO SEU FILHO 
JESUS TAMBÉM AS SUAS SANTAS LÁGRIMAS, 
APRESENTE-AS POR MIM, EM MEU FAVOR.  

Eis-nos aos Vossos pés, ó dulcíssimo Jesus Crucicado, 
para Vos oferecer as Lágrimas daquela que, com tanto 
amor, Vos acompanhou no caminho doloroso do 
calvário. Fazei, é bom Mestre, que nós saibamos 
aproveitar a lição que elas nos dão para que, 
realizando a Vossa Santíssima Vontade na terra, 
possamos um dia, nos céus, Vos louvar por toda a 
eternidade. Amém. 

DIA 17



Entrego ao Coração de Maria todos os sofrimentos 
que já padeci em minha vida, as dores físicas e ainda as 
do coração, as perdas, as incompreensões, as 
decepções, humilhações, os sentimentos de 
abandono, rejeição, a indignação diante de traições e 
injustiças, mas também a minha diculdade e a demora 
em perdoar. 

Ó Virgem Maria, sofreste a injustiça da Cruz, 
experimentaste as dores mais profundas do ser 
humano, mas nunca houve revolta em seu coração, 
resignou-se na vontade do Senhor, abandonou-se na 
vontade divina, e por isso sempre foi feliz, serena, 
cheia de graça e paz de Deus. Ira, ódio ou raiva nunca 
passaram sequer perto do seu coração; ensina-me ó 
Mãe divina, quero perdoar todos os meus algozes, 
quero unir os meus sofrimentos na Cruz de seu Filho 
Jesus, resignar-me na vontade Dele, crendo que 
nenhuma dor é em vão quando depositada no Sagrado 
Coração de Jesus. 

DOCE SOBERANA, INOCENTE CRIATURA, VÓS 
SOFRESTES COM TANTA PACIÊNCIA; E EU, QUE 
MERECI O INFERNO, RECUSAREI SOFRER? Não, 
minha Mãe, a graça que vos peço hoje é não ser isento 
de cruzes, mas levá-las com paciência. Pelo amor de 
Jesus, obtende-me de Deus esta graça, que vos 
suplico: de vós é que a espero. Amém. 

DIA 18



Entrego ao Coração de Maria as minhas doenças 
espirituais e físicas, as conhecidas e desconhecidas, 
Deus tudo sabe; ó Virgem Maria, Mãe misericordiosa, 
acode a mim e a todos os que sofrem de doenças 
físicas, emocionais, da alma e do corpo, não nos deixe 
desamparados, roga por nós que o Senhor ponha 
ordem santa em todos os nossos desequilíbrios. 

Virgem puríssima, que sois aSaúde dos enfermos, o 
Refúgio dos pecadores, a Consoladora dos aitos e a 
Despenseira de todas as graças, na minha fraqueza e 
no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da 
vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-
vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe,atendei-me 
em minha enfermidade, DAI-ME A SAÚDE DA ALMA 
E DO CORPO, PARA QUE POSSA CUMPRIR OS 
MEUS DEVERES COM ÂNIMO E ALEGRIA, E COM 
A MESMA DISPOSIÇÃO, SIRVA O VOSSO FILHO 
JESUS e agradeça a vós,Saúde dos enfermos. Amém! 

DIA 19



Entrego ao Coração de Maria minha diculdade de 
amar os que me são próximos; ó minha doce Mãe, o 
amor é paciente e tantas vezes eu não sou paciente e 
me irrito tão facilmente com as misérias alheias. 
Ajuda-me a aceitar que somente Deus é perfeito, a ser 
humilde e a ter paciência com as minhas imperfeições 
e as do meu próximo. Ensina-me a corrigir com amor, 
a me expressar sempre com amor, a responder com 
ternura, a agir com mansidão e humildade. 

Ó Mãe de misericórdia, cheia sois de caridade com 
todos os homens; não vos esqueçais das minhas 
misérias: vós as conheceis; recomendai-me a Deus, 
que não vos recusa coisa alguma. ALCANÇAI-ME A 
GRAÇA DE PODER IMITAR A VOSSA SANTA 
CARIDADE PARA COM O SENHOR E PARA COM O 
PRÓXIMO. Amém. 

DIA 20



Entrego ao Coração de Maria a 
graça de amar a Deus sobre 
todas as coisa, acima de tudo em 
minha vida. Ó Virgem do belo 
amor, livra-me dos apegos 
terrenos, desapega a minha 
alma das vãs glórias, coloca 
ordem divina em meus amores. 

Virgem Sant íss ima, minha 
advogada, minha Mãe, minha 
esperança depois de Jesus 
Cristo, oh! Das criaturas a mais 
abrasada no amor divino, o 
vosso mais ardente desejo é ver 
o Senhor amado de todas as 
almas; pois bem, PELO AMOR 
D E S T E  D I V I N O  F I L H O, 
MORTO SOB OS VOSSOS 
OLHOS PARA ME SALVAR, 
O B T E N D E - M E  A M Á - LO 
SEMPRE DE TODO O MEU 
CORAÇÃO. A vós é que peço 
esta graça, de vós é que a 
espero. Amém.

DIA 21



Entrego ao Coração de Maria as 
minhas inseguranças, incertezas 
que perturbam a minha paz, e 
muitas vezes até provocam 
medo, ansiedade, angústias e 
inquietações no meu coração. Ó 
Imaculado Coração de Maria, és 
o refúgio seguro para todas as 
minhas inseguranças, acolhe-me 
n o  s e u  p r o f u n d o  a m o r 
abrasador, dá-me a paz de Deus 
n a  a l m a ,  a c a l m a  t o d a 
tempestade do meu interior. 

IMACULADO CORAÇÃO DE 
MARIA, CONFIANÇA, SAÚDE 
E VITÓRIA MINHA! (3X). 
Amém! 

DIA 22



Entrego ao Coração de Maria toda ausência de amor 
em minha vida; ó Mãe de ternura, onde, quando e em 
que eu não me senti amado(a), querido(a), 
estimado(a), valorizado(a), alcança para mim a cura do 
meu coração, roga por mim, que Jesus toque a minha 
alma, que o amor divino cicatrize as feridas do meu 
interior. 

DIA 23

DOCE E AMOROSA SENHORA, MARIA, NOSSA 
MÃE, VELA SEMPRE PELO 
NOSSO BEM, INTERCEDE 
TODO O TEMPO POR 
NOSSA SAÚDE e 
obtém-nos a força 
necessária para percorrer 
o caminho da vida, 
respondendo ao Plano 
divino, até chegar 
a seu nal feliz. 
Amém. 



Entrego ao Coração de Maria as decisões que tenho 
que tomar, as escolhas que devo fazer, que sejam 
iluminadas por Deus; ó Esposa do Espírito Santo, 
alcance para minha inteligência a luz divina, dá-me a 
graça de que os meus desejos  e escolhas 
correspondam à vontade de Deus. 

Virgem Maria, Serva el e cheia de santa sabedoria, 
Templo radiante do Espírito Santo de Deus, seja meu 
socorro nesta hora tão difícil, de sombras, de 
angústias. Sinto-me frágil e cheio de fraqueza. O medo 
parece ser maior que minha vontade, a tristeza parece 
querer tomar conta de meus dias. Fica a meu lado, 
Mãe dos aitos e dos desesperados. NÃO SEI O QUE 
FAZER, MAS CONFIO EM TEU AMOR DE MÃE, EM

DIA 24

TI ENCONTRO ABRIGO E CONSOLO. 
ENSINA-ME A AGIR E A ENFRENTAR 

AS ADVERSIDADES COMO JESUS 
O FARIA. COLOCA EM MEU 

CORAÇÃO E EM MEUS LÁBIOS 
OS SENTIMENTOS E AS 

PALAVRAS DELE. QUE SEU 
SANTO ESPÍRITO ILUMINE 

MEUS PASSOS. 
Amém! 



Entrego ao Coração de Maria a condução da minha 
vida; ó Virgem Maria, tudo o que pede a Jesus é 
conforme a vontade divina, isto é, somente pedirá 
aquilo que é o melhor para mim. Conduz a minha vida, 
ó minha Mãe tão bondosa, orienta os meus passos, 
ordena que os anjos do Senhor me protejam, me 
iluminem, me guiem, para que eu nunca desvie do 
caminho divino. 

AUGUSTA RAINHA DOS CÉUS, SOBERANA 
MESTRA DOS ANJOS, vós que, desde o princípio, 
recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a 
cabeça de Satanás, nós vo-lo pedimos humildemente, 
enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas 
ordens, e por vosso poder, elas persigam os 
demônios, combatendo-os por toda a parte, 
reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no 
abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e 
ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa 
esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe de nós o cruel 
inimigo. Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e 
guardai-nos. Amém. 

DIA 25



Entrego ao Coração de Maria o desejo de ter um 
coração puro e bondoso; ó minha Mãe ensina-me a 
pureza de intenções, ajuda-me a só pensar o bem a 
respeito do meu próximo, a não julgar mal as ações 
alheias, e a nunca julgar as intenções do coração dos 
outros, pois somente Deus sabe e conhece as 
intenções de cada pessoa. 

Ó Mãe bondosa, ajuda-me a alimentar a bondade no 
meu coração, que eu não caia na tentação dos maus 
pensamentos, dá-me a retidão da Sabedoria divina. 

Ó Maria Santíssima; eu, embora indigno de pertencer 
ao número dos vossos lhos e lhas, mas cheio do 
desejo de participar dos benefícios de vossa 
misericórdia prostrado a vossos pés CONSAGRO-
VOS MEU ENTENDIMENTO, PARA QUE SEMPRE 
PENSE NO AMOR QUE MERECEIS. CONSAGRO-
VOS MINHA LÍNGUA, PARA QUE SEMPRE VOS 
LOUVE E PROPAGUE VOSSA DEVOÇÃO. 
CONSAGRO-VOS MEU CORAÇÃO, PARA QUE, 
DEPOIS DE DEUS, VOS AME SOBRE TODAS AS 
COISAS. 

DIA 26



Recebei-me, ó Rainha incomparável, no ditoso 
número de vossos lhos e lhas. Acolhei-me debaixo 
de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas 
necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na 
hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, 
e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em 
minha fraqueza, a m de que, servindo-vos elmente 
nesta vida, possa louvar vos, amar-vos e dar-vos graças 
no céu, por toda eternidade. Amém. 



Entrego ao Coração de Maria as minhas necessidades 
espirituais e materiais; ó Mãe da divina providência, 
providenciai (apresente a sua necessidade) na minha 
vida, conforme a vontade de Deus atendei-me, 
socorrei-me sem demora.  

Ó MARIA, MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA, 
ENTREGO-ME INTEIRAMENTE A VÓS. Orientai a 
minha vida e obtende-me a graça de cumprir 
elmente a Divina Vontade. Alcançai-me o perdão dos 
meus pecados, e sede minha proteção e guia, todos os 
dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e 
sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a 
renovação interior do meu coração, para que nele eu 
possa acolher vosso divino Filho, Jesus. Livrai-nos de 
todo mal e de tudo que possa ser obstáculo à ecácia 
d e  v o s s a  p r o t e ç ã o .  Ó  D O C E  M Ã E  D A 
PROVIDÊNCIA, LANÇAI UM OLHAR MATERNO 
SOBRE MIM; e, se ofendi o Coração Sagrado de Jesus, 
cobri-me com o manto de vossa proteção e serei 
salvo. Vós sois a minha esperança neste mundo, guiai 
com segurança os meus passos até a vida eterna. 
Amém.  

DIA 27



Entrego ao Coração de Maria a minha vida de oração; 
ó minha Mãe cheia de graça divina, sabe mais que 
todos os santos as orações que agradam a Deus e, 
sobretudo, como deve ser um coração orante, pois 
zeste da sua própria vida uma oração. Conceda-me 
por sua bondade e misericórdia a unção do Espírito 
Santo que necessito para ter uma vida orante, que a 
minha alma seja abrasada pelo amor divino, que 
minhas ações e palavras sejam permeadas pela 
presença de seu Filho Jesus. 

DIA 28

Ó SENHORA MINHA, Ó MINHA MÃE, 
EU ME ENTREGO INTEIRAMENTE 
E CONSAGRO-ME A TI e em prova 
de meu lial afeto, consagro também 

meus olhos, meus ouvidos, 
minha boca e o meu coração, em 
uma palavra todo meu ser, já que 

sou todo teu, Ó Mãe de bondade, 
guarda-me, protege-me como 

lho teu. Amém. 



Entrego ao Coração de Maria o desejo de perseverar 
na oração e na presença de Deus; ó Santíssima 
Virgem, que em tudo pertenceste ao Senhor, ensina-
me a entregar-me inteiramente a Ele, a ser el nas 
tribulações e provações, a persistir no caminho em 
direção ao Céu, e a crer que depois da cruz sempre 
vem a ressurreição. 

Ó Mãe dos aitos, seja o refrigério em meus 
momentos de aridez espiritual, que se eu tiver de 
passar pelo deserto, que a Senhora seja o oásis que me 
acompanha, a graça divina que saciará minha sede. 

VÓS SOIS NO CÉU A RAINHA DOS ANJOS E DOS 
SANTOS, MAS AQUI NA TERRA É A MÃE DAS 
CONSOLAÇÕES. Vós sois a Consolação e eu, 
vosso(a) lho(a), vos peço, portanto, consolação e a 
graça... (pedir a graça). Mãe querida, vós sabeis o 
modo, conheceis o caminho para ouvir-me, por isso 
cono em vós! Dizei uma palavra a Jesus que trazeis 
em vossos braços com tanto amor e carinho, e será o 
suciente para que eu prove a alegria do conforto. 
Consolado(a) por vós e pelo vosso Filho, serei capaz 
de consolar os meus irmãos que mais sofrem. Saberei 
também enfrentar com serenidade as diculdades, 
encontrando em vós auxílio e proteção. Amém. 

DIA 29



Entrego ao Coração de Maria todas as alegrias que já 
senti em minha vida; ó Maria, foste a serva mais feliz do 
Senhor, ofereça a Ele as minhas alegrias, transforme-as 
em ores para o Coração de seu Filho Jesus. 

AH! MINHA MÃE SANTÍSSIMA, QUANTA RAZÃO 
TÍNHEIS PARA DIZER QUE DEUS ERA A VOSSA 
ALEGRIA, porque na terra nunca ambicionastes nem 
amastes coisa alguma fora dEle! Ó Maria, desatai-me 
dos laços do mundo; atraí-me no vosso seguimento 
(Ct 1,3) e fazei com que, a vosso exemplo, ame 
unicamente Aquele que só merece ser amado. Amém. 

DIA 30



Entrego ao Coração de Maria o desejo de que ela seja 
presença constante em minha vida; ó minha doce 
Mãe, a sua presença materna leva-me ao encontro do 
seu Filho Jesus, traz a paz divina ao meu coração, 
acalma e alegra todo o meu ser. Visita-me ó Maria, 
visita sempre a minha alma e leva-me sempre para 
Jesus! 

VIRGEM MARIA, MÃE DE JESUS E MINHA 
QUERIDA MÃE,INVOCANDO-VOS SOB O 
TÍTULO DE NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO, 
VOS PEÇO QUE ASSIM COMO VISITANTES VOSSA 
PRIMA ISABEL, VENHA VISITAR MINHA FAMÍLIA, 
POIS ESTAMOS NECESSITANDO DE MUITAS 
GRAÇAS (especicá-las), QUE CERTAMENTE COM 
VOSSA VISITA AS RECEBEREMOS. Concedei-nos 
por sua intercessão que, respondendo elmente aos 
apelos de Vosso Espírito. Que com vosso exemplo 
possamos ser mais caridosos com nossos irmãos indo 
visitá-los e confortá-los em suas necessidades. 
Obrigada Mãe, pelo vosso amor para conosco. 
Amém. 

DIA 31



Rosario
O SANTO

_

,



O Rosário é composto por vinte "mistérios" (eventos, 
momentos signicativos) da vida de Jesus e de Maria, 
divididos depois da Carta Apostólica Rosarium Virginis 
Mariae, em quatro Coroas, em que cada uma 
corresponde a um Terço. A primeira Coroa 
compreende os mistérios gozosos (segundas-feiras e 
sábados), a segunda os luminosos (quintas-feiras), a 
terceira os dolorosos (terças e sextas-feiras) e a 
quarta os gloriosos (quartas-feiras e domingos). “Esta 
indicação, porém, não pretende limitar uma certa 
liberdade de opção na meditação pessoal e 
comunitária, segundo as exigências espirituais e 
pastorais e sobretudo as coincidências litúrgicas que 
possam sugerir oportunas adaptações (Rosarium 
Virginis Mariae, n. 38)”. 



+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Oferecimento: Divino Jesus, eu vos ofereço este terço 
(Rosário) que vou rezar, contemplando os mistérios 
de nossa Redenção. Concedei-me, pela intercessão 
de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem me dirijo, as 
graças necessárias para bem rezá-lo para ganhar as 
indulgências desta santa devoção.   

Pode-se rezar a oração de invocação do Espírito 
Santo:  
Vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado 
Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa (3x) 
ou 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o 
Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face 
da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste os corações 
dos vossos éis, com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.
Por Cristo Senhor Nosso. Amém 

COMO RECITAR O
ROSÁRIO



Reza-se o Credo: Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
Criador do Céu e da Terra; e em Jesus Cristo, seu 
único Filho, Nosso Senhor; que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucicado, morto e 
sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou 
ao terceiro dia; subiu aos Céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, de onde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa 
Igreja Católica, na Comunhão dos Santos; na remissão 
dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. 
Amém.

Reza-se o Pai Nosso: Pai Nosso, que estais no céu, 
santicado seja o Vosso Nome, venha a nós o Vosso 
Reino, seja feita a Vossa Vontade, assim na terra como 
no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.  



Rezam-se três Ave Marias em honra a Santíssima 
Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo):  

A primeira Ave-Maria em honra a Deus Pai que nos 
criou: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 
Bendita sois Vós entre as mulheres, bendito é o fruto 
de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

A segunda Ave Maria a Deus Filho que nos remiu: Ave 
Maria… 

A terceira Ave Maria ao Espírito Santo que nos 
santica: Ave Maria…  

Reza-se o Glória: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
Pode-se rezar logo em seguida a oração pedida por 
Nossa Senhora em sua aparição em Fátima/Portugal: 
“Oh! Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 
inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei 
principalmente as que mais precisarem. Amém.” 



Anuncia-se a o primeiro "mistério" a ser contemplado 
conforme o dia da semana, por exemplo, na segunda-
feira: "Anunciação a Maria". Depois de uma breve 
pausa de reexão, recitam-se: um Pai Nosso, dez Ave 
Marias. (Ao término do primeiro mistério rezam-se a 
oração do Glória e contempla-se o segundo mistério, 
reza-se o Pai Nosso e dez Ave Marias... e assim vai até 
o ndar o quinto mistério). 

Finaliza-se o Terço com a Salve Rainha, que pode ser 
precedida da seguinte oração: “Innitas graças vos 
damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos 
os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-
vos, agora e para sempre tomar-nos debaixo do 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 lhos 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 de 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. 
Amém.”  



No nal do Rosário reza-se um Pai Nosso, uma Ave 
Maria e um Glória em intenção ao Sumo Pontíce e 
suas intenções manifestando-se a vontade de ganhar 
as indulgências da prática desta santa devoção.  

(Segundo o Manual de Indulgência do Vaticano, 
“confere-se uma indulgência plenária se o Terço for 
rezado em uma igreja ou em um oratório público ou 
em família, em uma comunidade religiosa ou em 
piedosa associação”. Do mesmo modo, a indulgência 
é concedida ao el que “se une devotamente à 
recitação dessa mesma devoção quando é feita pelo 
Supremo Pontíce e é transmitida através da televisão 
ou do rádio. Em outras circunstâncias ganha a 
indulgência parcial”.)  

Ao nal, podem ainda ser recitadas a Ladainha 
Lauretana, ou outras orações marianas. 



PARA AUXILIAR O ITINERÁRIO MEDITATIVO-
CONTEMPLATIVO DO ROSÁRIO (para cada 
"mistério" são apresentados dois textos de referência: 
o primeiro da Sagrada Escritura, e segundo do 
Catecismo da Igreja Católica): 

MISTÉRIOS GOZOSOS
Segundas e Sábados

Primeiro Mistério Gozoso: Anunciação a Maria 

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma 
virgem desposada com um homem que se chamava 
José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria» 
(Lc 1, 26-27). 

Segundo Mistério Gozoso: Visitação de Nossa 
Senhora a sua prima Isabel 

Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às 
montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de 
Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a 
saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e 
Isabel cou cheia do Espírito Santo. E exclamou em 
alta voz: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o 
fruto do teu ventre"» (Lc 1, 39-42). 



Terceiro Mistério Gozoso: Nascimento de Jesus 

Naqueles tempos apareceu um decreto de César 
Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. 
Este recenseamento foi feito antes do governo de 
Quirino, na Síria.  Todos iam alistar-se, cada um na sua 
cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de 
Nazaré, à Judéia, à Cidade de Davi, chamada Belém, 
porque era da casa e família de Davi, para se alistar 
com a sua esposa Maria, que estava grávida.  Estando 
eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu 
lho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, 
reclinou-o num presépio; porque não havia lugar para 
eles na hospedaria (Lc 2,1-7).

Quarto Mistério Gozoso: Apresentação do Menino 
Jesus no Templo 

Completados que foram os oito dias para ser 
circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, 
como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser 
concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua 
puricação segundo a Lei de Moisés, levaram-no a 
Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o 
que está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito do 
sexo masculino será consagrado ao Senhor; e para 
oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, 
um par de rolas ou dois pombinhos.» (Lc 2, 21-24). 



Quinto Mistério Gozoso: Perda e encontro do Menino 
Jesus no Templo

Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da 
Páscoa. Tendo ele atingido doze anos, subiram a 
Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os 
dias da festa, quando voltavam, cou o menino Jesus 
em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem... 
Três dias depois o acharam no templo, sentado no 
meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 
Todos os que o ouviam estavam maravilhados da 
sabedoria de suas respostas» (Lc 2, 41-47).



MISTÉRIOS DOLOROSOS
Terças e Sextas

Primeiro Mistério Doloroso: Agonia de Jesus no Horto

Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado 
Getsêmani e disse-lhes: "Assentai-vos aqui, enquanto 
eu vou ali orar". E, tomando consigo Pedro e os dois 
lhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a 
angustiar-se. Disse-lhes, então: "Minha alma está triste 
até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo". Adiantou-se 
um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim 
rezou: "Meu Pai, se é possível, afasta de mim este 
cálice! Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o 
que tu queres" (Mt 26, 36-39). 

Segundo Mistério Doloroso: Flagelação de Jesus

Então lhes soltou Barrabás; mas a Jesus mandou 
açoitar, e o entregou para ser crucicado» (Mt 27,26).

Terceiro Mistério Doloroso: Coroação de Espinhos 

Os soldados do governador conduziram Jesus para o 
pretório e rodearam-no com todo o pelotão. 
Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto 
escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, 
meteram-lha na cabeça e puseram-lhe na mão uma 
vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com 
escárnio: "Salve, rei dos judeus!" (Mt 27, 27-29).



Quarto Mistério Doloroso: Jesus carregando a cruz no 
caminho do Calvário 

Passava por ali certo homem de Cirene, chamado 
Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de 
Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. 
Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que 
quer dizer lugar do crânio (Mc 15, 21-22). 

Quinto Mistério Doloroso: Crucixão e morte de 
Jesus 

Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o 
crucicaram, como também os ladrões, um à direita e 
outro à esquerda. E Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes; 
porque não sabem o que fazem"... Era quase à hora 
sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona. 
Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo 
meio. Jesus deu então um grande brado e disse: "Pai, 
nas tuas mãos entrego o meu espírito". E, dizendo isso, 
expirou (Lc  23, 33-46). 



MISTÉRIOS GLORIOSOS
Quartas e Domingos

Primeiro Mistério Glorioso: Ressurreição de Jesus 

No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se 
ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. 
Acharam a pedra removida longe da abertura do 
sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do 
Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando 
apareceram em frente delas dois personagens com 
vestes  resp landecentes .  Como est ivessem 
amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, 
disseram-lhes eles: "Por que buscais entre os mortos 
aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou" 
(Lc 24, 1-6).

Segundo Mistério Glorioso: Ascensão de Jesus ao Céu 

Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu 
e está sentado à direita de Deus (Mc 16, 19).  



Terceiro Mistério Glorioso: Vinda do Espírito Santo 
sobre os Apóstolos 

Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um 
ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-
lhes então uma espécie de línguas de fogo que se 
repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram 
todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que 
falassem (At 2, 1-4). 

Quarto Mistério Glorioso: Assunção de Maria 

Por isto, desde agora, me proclamarão bem-
aventurada todas as gerações, porque realizou em 
mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é 
Santo (Lc 1, 48-49).  

Quinto Mistério Glorioso: Coroação de Maria no Céu 

Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma 
Mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e 
na cabeça uma coroa de doze estrelas (Ap 12, 1).  



MISTÉRIOS LUMINOSOS
QUINTAS

Primeiro Mistério Luminoso: Batismo de Jesus no rio 
Jordão 

Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis 
que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em 
forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou 
uma voz: "Eis meu Filho muito amado em quem ponho 
minha afeição" (Mt 3,16-17). 

Segundo Mistério Luminoso: Auto-revelação de Jesus 
nas Bodas de Caná 

Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da 
Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram 
convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a 
faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles já não têm 
vinho". Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a 
nós? Minha hora ainda não chegou". Disse, então, sua 
mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos disser". (Jo 2, 
1-5). 

Terceiro Mistério Luminoso: Anúncio do Reino de 
Deus 

Completou-se o tempo e o Reino de Deus está 
próximo; fazei penitência e crede no Evangelho. (Mc 
1, 15). 



Quarto Mistério Luminoso: Transguração de Jesus 

Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta 
montanha.Lá se transgurou na presença deles: seu 
rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se 
resplandecentes de brancura (Mt 17, 1-2). 

Quinto Mistério Luminoso: Instituição da Eucaristia 

Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, 
partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomai e 
comei, isto é meu corpo" (Mt 26, 26). 



Nossa Senhora
LADAINHA DE

_



Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, ouvi-nos 
Cristo, atendei-nos 

Deus Pai do céu, tende piedade de nós 
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de 

nós 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende 
piedade de nós 

Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, 

Santa Virgem das virgens, 
Mãe de Cristo, 
Mãe da Igreja, 

Mãe de misericórdia, 
Mãe da divina graça,
Mãe da esperança, 

Mãe puríssima,
Mãe castíssima,

Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada, 

Mãe digna de amor, 
Mãe admirável, 

Mãe do bom conselho, 
Mãe do Criador, 



Mãe do Salvador, 
Virgem prudentíssima, 

Virgem venerável, 
Virgem louvável, 

Virgem poderosa, 
Virgem clemente, 

Virgem el, 
Espelho de perfeição, 

Sede da Sabedoria, 
Fonte de nossa alegria, 

Vaso espiritual, 
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus, 

Rosa mística, 
Torre de Davi, 

Torre de marm, 
Casa de ouro, 

Arca da aliança, 
Porta do céu, 

Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 

Refúgio dos pecadores, 
Socorro dos migrantes, 
Consoladora dos aitos, 

Auxílio dos cristãos, 



Rainha dos Anjos, 
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 

Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 

Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 

Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 

Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 

Rainha da paz. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo,perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo,ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo,tende piedade de nós. 

Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 



Nossa Senhora de Fatima 
NOVENA EM HONRA DE

,



Aos três pastorinhos foram conados o que se 
chamou “três segredos de Fátima”: a visão do inferno, 
a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a 
perseguição à Igreja. 

E antes do Milagre do Sol, presenciado por milhares 
de pessoas na aparição de outubro, Nossa Senhora fez 
um último pedido: “Não ofendais mais a Deus Nosso 
Senhor, que já está muito ofendido”. 

As orações de oferecimento desta novena são 
orações de reparação ensinadas aos pastorinhos pelo 
Anjo da Paz, antes que começassem as aparições de 
Nossa Senhora.

Nossa Senhora apareceu a três crianças 
portuguesas – Jacinta, Francisco e Lúcia, 
por seis meses seguidos, nos dias 13, de 
maio a outubro de 1917. Sua mensagem 

foi centrada na conversão e penitência 
e na reza diária do santo terço. 



Rezemos com conança e amor esta novena: Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos 
dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das 
graças que podemos alcançar, rezando o santo 
Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa 
oração, a m de que; meditando os mistérios da nossa 
redenção, alcancemos as graças que insistentemente 
vos pedimos. 
 
(Coloque a sua intenção particular para esta novena) 

Ó meu Bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 
inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei 
principalmente as que mais precisarem da vossa 
misericórdia. Nossa Senhora de Fátima rogai por nós. 



OFERECIMENTO DESTA NOVENA:
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-
Vos perdão pelos que não creem, não adoram, não 
esperam e não Vos amam. 

Oh Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo! Eu 
Vos adoro profundamente e Vos ofereço o 
Preciosismo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os 
Tabernáculos do mundo, em reparação dos ultrajes 
com que Ele é ofendido; E pelos méritos innitos de 
seu Santíssimo Coração e intercessão do Imaculado 
Coração de Maria, Vos peço a conversão dos 
pecadores.  

ORAÇÃO PREPARATÓRIA: 
Oh Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de 
misericórdia, que vos dignaste manifestar em Fátima a 
ternura de vosso Imaculado Coração trazendo-nos 
mensagens de salvação e de paz. Conados em vossa 
misericórdia maternal e agradecidos pela bondade de 
vosso amantíssimo Coração, viemos a vossos pés para 
rendermos o tributo de nossa veneração e amor. 
Concedei-nos as graças que necessitamos para 
cumprir elmente vossa mensagem de amor, é o que 
vos pedimos nesta novena, que seja para maior glória 
de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. 
Assim seja. 



Oh! Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres 
pecadores! Que aparecendo em Fátima, deixaste 
transparecer em vosso rosto celestial uma leve 
sombra de tristeza para indicar a dor que vos causam 
os pecados dos homens e que com maternal 
compaixão exortaste a não aigir mais a vosso Filho 
com a culpa, e a reparar os pecados com a 
morticação e a penitência. Dá-nos a graça de uma 
sincera dor dos pecados cometidos e a resolução 
generosa de reparar com obras de penitência e 
morticação todas as ofensas que se inferem a vosso 
Divino Filho e a vosso Coração imaculado. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai  

1° DIA – MEDITEMOS SOBRE A 
PENITÊNCIA E REPARAÇÃO 

2° DIA – MEDITEMOS SOBRE 
A SANTIDADE DE VIDA  

Oh Santíssima Virgem Maria, Mãe da divina graça, que 
vestida de nívea brancura vos apareceste a uns 
pastorinhos singelos e inocentes, ensinando-os 
quanto devemos amar e procurar a inocência da alma, 
e que pediste por meio deles a emenda dos costumes 
e a santidade de uma vida cristã perfeita. Concedei-
nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a 
dignidade de nossa condição de cristãos e de levar 
uma vida em tudo de acordo com as promessas 
batismais. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai 



Oh Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção! 
Que vos apareceste em Fátima tendo pendente em 
vossas mãos o santo Rosário, e que insistentemente 
repetias: “Orai, orai muito”, para afastar por meio da 
Oração os males que nos cercam. Concedei-nos o 
dom e o espírito de oração, a graça de ser el no 
comprimento do grande preceito de orar, fazendo-o 
todos os dias, para assim poder observar bem os 
santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao 
conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida e a 
união feliz com Ele na outra. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai  

3° DIA – MEDITEMOS SOBRE 
O AMOR À ORAÇÃO  

4° DIA – MEDITEMOS SOBRE 
O AMOR À IGREJA 
Oh Santíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja! Que 
exortaste aos pastorinhos de Fátima a rogar pelo 
Papa, e infundiste em suas almas singelas uma grande 
veneração e amor a ele, como Vigário de vosso Filho e 
seu representante na terra. Infunde também em nós o 
espírito de veneração e docilidade ante a autoridade 
do Romano Pontíce, de adesão inquebrantável a seus 
ensinamentos, e nele e com ele um grande amor e 
respeito a todos os ministros da santa Igreja, por meio 
dos quais participamos da vida da graça nos 
sacramentos. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai 



Oh Santíssima Virgem Maria, Saúde dos enfermos e 
consoladora dos aitos! Que movida pelo rogo dos 
pastorinhos, zestes curas em vossas aparições em 
Fátima, e haveis convertido aquele lugar, santicado 
por vossa presença,  em ocina de vossas 
misericórdias maternais em favor de todos os aitos. 
Ao vosso Coração maternal acudimos cheios de lial 
conança, mostrando as enfermidades de nossas 
almas e as aições e dolências todas de nossa vida. 
Deixai sobre elas um olhar de compaixão e que possas 
remediá-las com a ternura de vossas mãos, para que 
assim possamos servir-vos e amar-vos com todo 
nosso Coração e com todo nosso ser. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai  

5° DIA – MEDITEMOS SOBRE MARIA, 
SAÚDE DOS ENFERMOS  



Oh Santíssima Virgem Maria, refúgio dos pecadores! 
Que ensinaste aos pastorzinhos de Fátima a rogar 
incessantemente ao Senhor para que esses 
desgraçados não caiam nas penas eternas do inferno, e 
que manifestaste a um dos três que os pecados da 
carne são os que mais almas arrastam a aquelas 
terríveis chamas. Infunde em nossas almas um grande 
horror ao pecado e o temor santo da justiça divina, e 
ao mesmo tempo despertai nelas a compaixão pela 
sorte dos pobres pecadores e um santo zelo para 
trabalhar com nossas orações, exemplos e palavras 
por sua conversão. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai  

6° DIA – MEDITEMOS SOBRE MARIA, 
REFÚGIO DOS PECADORES  

7° DIA – MEDITEMOS SOBRE MARIA, 
ALÍVIO DAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
Oh Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e do 
purgatório! Que ensinaste aos pastorzinhos de Fátima 
a rogar a Deus pelas almas do purgatório, 
e s p e c i a l m e n t e  p e l a s  m a i s  a b a n d o n a d a s . 
Encomendamos a inesgotável ternura de vosso 
maternal todas as almas que padecem naquele lugar 
de puricação, em particular as de todos nossos 
amigos e familiares e as mais abandonadas e 
necessitadas; aliviais suas penas e levai-as a região da 
luz e da paz, para cantar ali perpetuamente vossas 
misericórdias. 
Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai 



Oh Santíssima Virgem Maria, que em vossa última 
aparição vos deste a conhecer como a Rainha do Céu e 
do Santíssimo Rosário, e em todas elas recomendaste 
a reza desta devoção como o remédio mais seguro e 
ecaz para todos os males e calamidades que nos 
aigem, tanto da alma como do corpo. Infunde em 
nossas almas uma profunda estima dos mistérios de 
nossa Redenção que se comemoram na reza do 
rosário, para assim viver sempre de seus frutos. 
Concedei-nos a graça de ser sempre éis a esta prática 
de oração para honrarmos a Vós, acompanhando 
vossas alegrias, dores e glórias, e assim merecer vossa 
maternal proteção e assistência em todos os 
momentos da vida, mas especialmente na hora da 
morte. Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai  

8° DIA – MEDITEMOS SOBRE 
MARIA, RAINHA DO ROSÁRIO  



Oh Santíssima Virgem Maria, Mãe nossa dulcíssima! 
Que escolhestes aos Pastorzinhos de Fátima para 
mostrar ao mundo as ternuras de vosso Coração 
misericordioso, e lhes propusestes a devoção ao 
mesmo como o meio com o qual Deus quer dar a paz 
ao mundo, como o caminho para levar as almas a 
Deus, e como uma prenda suprema de salvação. 
Fazei, Oh! Coração da mais terna das Mães, que 
possamos compreender vosso mensagem de amor e 
de misericórdia, que o abracemos com lial adesão e 
que o pratiquemos sempre com fervor; e assim seja 
vosso Coração nosso Refúgio, nossa esperança e o 
caminho que nos conduza ao amor e a união com 
vosso Filho Jesus. Rezemos Ave Maria ... Glória ao Pai  

9° DIA – MEDITEMOS SOBRE O 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA   

Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo! Doce Coração de 
Maria. Sede a nossa salvação! 
Ó Deus, que com a vida, morte e ressurreição de 
Vosso Filho, nos concedeu o prêmio da salvação 
eterna, Vos suplicamos que nos concedais, meditando 
os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-
aventurada Virgem Maria, imitarmos os exemplos do 
Vosso Filho para alcançarmos o prêmio que Ele nos 
prometeu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho que vive e reina na unidade do Espírito Santo. 
Amém.  

ORAÇÃO FINAL  



Ó Coração Imaculado de Maria, 
Repleto de bondade, mostrai-nos o Vosso amor. 
A chama do vosso Coração, ó Maria, desça sobre 

todos os homens! 
Nós Vos amamos innitamente! 

Imprimi nos nossos corações o verdadeiro amor, 
para que sintamos o desejo de Vos buscar 

incessantemente. 
Ó Maria, Vós que tendes um Coração suave e 

humilde 
lembrai-vos de nós quando caírmos no pecado. 

Vós sabeis que todos os homens pecam. 
Concedei que, por meio de Vosso Imaculado e 

Materno Coração, 
sejamos curados de toda doença espiritual. 

Fazei que possamos sempre contemplar a bondade 
de Vosso Materno Coração e nos convertamos por 

meio da chama do Vosso Coração. 
Amém. 

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA  



- 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 tua 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. 

Amém. 

(Rezam-se três Glorias)  

Oremos 

Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, 
para que conhecendo pela Anunciação do Anjo a 

Encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos 
por sua Paixão e Cruz à gloria da ressurreição. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém. 

ANGELUS   



Rainha do Céu, rejubilai, aleluia. Porque aquele que 
mereceste trazer no seio. Aleluia. Ressurgiu como 

dissera. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. 
Exultai e rejubilai, ó Virgem Maria. Aleluia. 

Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. 
Aleluia. 

 
Oremos 

Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela 
ressurreição do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus 

Cristo, fazei, por intercessão da Virgem Maria, Sua 
Mãe Santíssima, que sejamos admitidos às alegrias 

da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso 
Senhor. Amém 

RAINHA DO CÉU
(Reza-se em lugar do Ângelus, no tempo pascal)  



A minha alma engrandece ao meu Senhor 
E meu espírito exulta de alegria em Deus, meu 

Salvador! 
Porque olhou para a humildade de sua pobre serva; 
doravante todas as gerações me chamarão bendita, 
Porque o Poderoso fez em mim maravilhas, Santo é 

o seu nome! 
Manifestou o poder do seu braço 

Desconcertou os corações dos soberbos 
Derrubou do trono os poderosos, 

e exaltou os humildes. 
Saciou de bens os famintos, 

e despediu os ricos de mãos vazias. 
Acolheu a Israel, seu servo, 

lembrado de sua misericórdia; 
conforme prometera a nossos pais,

em favor de Abraão e de sua posteridade, para 
sempre. 

Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

Amém.  

MAGNIFICAT   



_

UM MÊS COM
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