
ANGELUS
V. Anjo do Senhor anunciou a Maria.
R. E Ela concebeu do Espírito Santo.

V. Eis a escrava do Senhor. 
R. Faça-se em mim segundo a Vossa 
Palavra.

V. E o Verbo divino encarnou. 
R. E habitou no meio de nós.

(Ave Maria...)
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.

V. Oremos. Infundi, Senhor, como Vos 
pedimos, a Vossa graça nas nossas almas, 
para que nós, que pela Anunciação do Anjo 
conhecemos a Encarnação de Cristo, Vosso 
Filho, pela sua Paixão e Morte na Cruz, 
sejamos conduzidos à glória da ressurreição. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho 
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo.
R. Ámen

(Glória...)
V. Veni Sancte Spiritus
R. Veni per Maria

CONSAGRAÇÃO A NOSSA 
SENHORA   

Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me 
ofereço todo a Vós e em prova da minha 
devoção para convosco Vos consagro neste 
dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha 
boca, o meu coração e inteiramente todo o 
meu ser; e porque assim sou todo Vosso, ó 
incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me 
como coisa e propriedade Vossa. Lembrai-Vos 
que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, 
guardai-me e defendei-me como coisa própria 
Vossa. Ámen. 

SALVÉ RAINHA
Salvé, 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, nos mostrai 
Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó 
clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que 
sejamos dignos das promessas de Cristo.

AVÉ MARIA 
Avé 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 da 
nossa morte. Ámen 

MEMORARE
Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que 
nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
têm recorrido à vossa protecção, implorado a 
vossa assistência, e reclamado o vosso 
socorro, fosse por Vós desamparado. 
Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós, 
Virgem entre todas singular, 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 Filho de Deus humanado, 
mas dignai-Vos de as ouvir propícia e de me 
alcançar o que Vos rogo. Ámen. 

ORAÇÃO A 
NOSSA SENHORA DO CARMO

Bendita Imaculada Virgem Maria, beleza e 
glória do Carmelo, vós, que tratais com 
bondade inteiramente especial aqueles que se 
vestem com o vosso amantíssimo hábito, 
volvei sobre mim também um olhar propício, e 
cobri-me com o manto de vossa maternal 
protecção. 
Por vosso poder, fortificai a minha fraqueza, 
por vossa sabedoria esclarecei o meu espírito, 
em mim aumentai a fé, a esperança e a 
caridade. Ornai a minha alma com graças e 
virtudes que a façam cara a vosso divino Filho 
e a vós. 
Assisti-me durante a vida, consolai-me na 
morte por vossa amável presença, e 
apresentai-me à augusta Trindade como 
vosso filho e servo dedicado, para vos louvar 
e bendizer eternamente. Ámen. 

Abençoai-me, ó Mãe do Eterno Filho, e não 
permitais que eu ofenda a meu Deus com 
palavras.

(Ave Maria...) 

ORAÇÃO DE S. LUÍS 
MARIA MONFORT

Maria, tu a humilde serva, acolheste em ti o 
teu criador. Maria, bem-aventurada, em ti 
confiamos, ó nossa mãe!

Nós te escolhemos hoje, ó Maria, em 
presença de toda a corte celestial para nossa
mãe e rainha.

Nós te entregamos e consagramos em toda a 
submissão e amor os nossos corpos e as 
nossas almas, as nossas riquezas interiores e 
exteriores e ainda o valor das nossas boas 
acções passadas presentes e futuras.

Deixando-te pleno direito de dispor de nós e 
de tudo o que nos pertence, sem excepção, 
segundo a tua vontade, para maior glória de 
Deus, no tempo e na eternidade.

ORAÇÃO PEDINDO A GRAÇA 
DE FUGIR DO PECADO

Abençoai-me, ó Filha do Eterno Pai,
e não permitais que ofenda a meu Deus com 
pensamentos.

(Ave Maria...) 

MAGNIFICAT 
A minha alma glorifica o Senhor e o meu 
espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
 

Porque pôs os olhos na humildade da sua 
Serva: de hoje em diante me chamarão bem 
aventurada todas as gerações. O Todo-
Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o 
seu nome. 

A sua misericórdia se estende de geração em 
geração sobre aqueles que o temem. 
Manifestou o poder do seu braço e dispersou 
os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos e 
exaltou os humildes. Aos famintos encheu de 
bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua 
misericórdia, como tinha prometido a nossos 
pais, a Abraão e à sua descendência para 
sempre 

Abençoai-me, ó Esposa do Espírito Santo, e 
não permitais que eu ofenda a meu Deus com 
obras e omissões, e fazei que sobre tudo O 
ame sempre de todo o coração.

(Ave Maria...)

RAINHA DO CÉU 
V. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia! 
R. Porque Aquele que merecestes 
trazer em vosso seio. Aleluia!
V. Ressuscitou como disse. Aleluia! 
R. Rogai por nós a Deus. Aleluia!
V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. 
Aleluia! 
R. Porque o Senhor ressuscitou, 
verdadeiramente. Aleluia!

V. Oremos. Ó Deus, que enchestes o mundo 
de alegria com a ressurreição do Vosso Filho, 
nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós vo-
lo pedimos, que pela intercessão da Virgem 
Maria, Sua Mãe, alcancemos as alegrias da 
vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. 
R. Ámen.

JACULATÓRIAS
- Minha Mãe, minha Senhora, a vós recorro!
- Jesus, José e Maria, sede minha companhia.
- Vinde Espírito Santo, vinde por Maria.
- Santa Maria, Esperança nossa, sede de 
Sabedoria, Rogai por nós.
- Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-
nos e salvai Portugal.




