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CARTA DO SANTO PADRE A TODOS
OS FIÉIS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020
Queridos irmãos e irmãs!
Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo de Deus
manifesta de forma particularmente intensa o seu amor
e devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar
o Terço em casa, com a família; dimensão esta – a doméstica –, que as restrições da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual.
Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço em casa, no mês de
maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi
vós de acordo com as situações, valorizando ambas as
possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem
o fazer: a simplicidade; e é fácil encontrar, mesmo na
internet, bons esquemas para seguir na sua recitação.
Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações a
Nossa Senhora, que podereis rezar no fim do Terço;
eu mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco. Junto-as a esta Carta, para que assim fiquem à disposição de todos. Queridos irmãos e
irmãs, a contemplação do rosto de Cristo, juntamente
com o coração de Maria, nossa Mãe, tornar-nos-á ainda mais unidos como família espiritual e ajudar-nos-á a
superar esta prova. Eu rezarei por vós, especialmente
pelos que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim.
Agradeço-vos e de coração vos abençoo.
Francisco
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ORAÇÃO A MARIA (I)
Ó Maria,
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho
como um sinal de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos,
que permanecestes, junto da cruz,
associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé.
Vós, Salvação do Povo Romano,
sabeis do que precisamos
e temos a certeza de que no-lo providenciareis
para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar a alegria e a festa
depois desta provação.
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor,
a conformar-nos com a vontade do Pai
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades
e carregou as nossas dores
para nos levar, através da cruz,
à alegria da ressurreição. Amém.
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.
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ORAÇÃO A MARIA (II)
«À vossa proteção, recorremos,
Santa Mãe de Deus».
Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de
Deus e nossa Mãe, refugiamo-nos sob a vossa proteção.
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos
nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem
perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes,
sepultados duma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles
que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se
podem aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança
em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências
sobre a economia e o trabalho.
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso Divino
Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e das
vítimas e abra o seu coração à confiança.
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os
voluntários que, neste período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde.
Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes,
e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos, com
solicitude pastoral e dedicação evangélica.
Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de
ciência, a fim de encontrarem as soluções justas para vencer
este vírus.
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Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não
têm o necessário para viver, programando soluções sociais e
económicas com clarividência e espírito de solidariedade.
Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam,
antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir
catástrofes do género no futuro.
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença
a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a
todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, a tanta
pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na
fé, a perseverança no serviço, a constância na oração.
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos
atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a
sua mão omnipotente para nos libertar desta terrível epidemia,
de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso
normal.
Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho
como sinal de salvação e de esperança, ó clemente, ó piedosa,
ó doce Virgem Maria. Amém.
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NOVENA MARIANA
Apresentação
A Novena de Nossa Senhora de Nazaré é fortíssima, e é
uma das inúmeras devoções marianas. Existem vários relatos
de graças e benções alcançadas através da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. A Virgem Maria não desampara nenhum
de seus amados filhos. Diante do momento que vivemos, a Novena Mariana contida neste livro, apresenta nove momentos de
intimidade espiritual com Maria, em quem buscamos nos sustentar, e a quem buscamos imitar para viver na graça de Deus.
1° dia: Nossa Senhora de Nazaré, cuidai de nossas vidas;
2° dia: Nossa Senhora de Nazaré, cuidai de nossa saúde;
3° dia: Nossa Senhora de Nazaré, livrai-nos da Covid-19;
4° dia: Nossa Senhora de Nazaré, curai os enfermos;
5° dia: Nossa Senhora de Nazaré, somos milagres, estamos aqui;
6º Dia: Nossa Senhora de Nazaré, santificai-nos;
7º Dia: Nossa Senhora de Nazaré, dai-nos a graça;
8º Dia: Nossa Senhora de Nazaré, ensinai-nos a servir;
9º Dia: Nossa Senhora de Nazaré, transformai-nos em cristãos
mais atentos ao próximo.

			

Diretoria da Festa de Nazaré 2020.
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NOVENA MARIANA – 1º Dia
Nossa Senhora de Nazaré,
cuidai de nossas vidas.
“Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são
distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando
quer, como quer, e quanto quer”.
São Bernardino de Sena.
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Regaço Acolhedor (sugestão)
Ó minh’alma
Retorna tua paz
Como criança bem tranquila
No Regaço acolhedor de sua mãe
Minha mãe é a Virgem Maria
É ela que agora vai me acolher
Me abraçar, me perdoar
Me compreender
Me acalmar, me ensinar
Me educar
Me formar, me amar.
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n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (João 19, 25-27)
Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua
mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua
mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua
mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa.
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, cuidai de nossas vidas:
Na cruz, Jesus, num gesto de grande doação, deu-nos Maria
como mãe, mãe de toda a humanidade. “Tendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim”. Quando Maria e o
discípulo estão aos pés da cruz e o Senhor diz: “Eis aí tua mãe”,
Ele foi se desprendendo de tudo. Não lhe restava mais que a
sua mãe, e também a entrega à humanidade em sinal do seu
amor por nós. Maria aos pés da cruz se apresenta cheia da serenidade do Filho, já participante da sua vitória. Cristo venceu
morrendo. Maria, sofrendo.
Que Maria nos acolha como filhos bem amados, e que cuide de
nossas vidas, nos ensinando a fazer tudo o que Jesus disser.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Obedeçamos nossa Mãe, fazendo tudo o que Jesus nos diz.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
8

cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Nossa Senhora.
Nossa Senhora me dê a mão
Cuida do meu coração
Da minha vida, do meu destino
Nossa Senhora me dê a mão
Cuida do meu coração
Da minha vida, do meu destino
Do meu caminho
Cuida de mim
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NOVENA MARIANA – 2º Dia
Nossa Senhora cuida de nossa saúde.
“Tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Se portanto temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos!”
São Bernardo
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Pelas estradas da vida (sugestão)
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar
Luta por um mundo novo de unidade e paz
Se parecer tua vida, inútil caminhar
Lembra que abres caminho, outros te seguirão
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n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (Lucas 4, 38-41)
Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de
Simão. A sogra de Simão estava com febre alta; e pediram-lhe
por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele à febre, e a febre
deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los.
Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhos traziam. Impondo-lhes a mão, curava-os. De
muitos saíam os demônios, aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de
Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo
falar, porque sabiam que ele era o Cristo.
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, cuidai de nossa saúde:
Mãe Santíssima ensina-nos a viver com plena saúde em todos
os níveis: biológico, psíquico, social e espiritual; em contato permanente com o autor e fonte da vida que está na raiz do nosso
ser; em harmonia com todos os seres humanos em sintonia com
toda a criação.
Interceda, Mãe querida, para que o teu Filho cure as nossas
enfermidades, transforme as nossas lágrimas em oração e os
nossos sofrimentos em momentos de crescimento, converta a
nossa solidão em contemplação e a nossa espera em esperança, nos fortaleça na hora da agonia e transforme a nossa morte
em ressurreição. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos o engajamento em nossa Paróquia, na pastoral da
saúde, ou em outro serviço que promova a saúde do irmão.
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n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Cura, Senhor.
Vamos Jesus passear, na minha vida
Quero voltar aos lugares em que fiquei só
Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo
Quero sentir teu amor, a me embalar.
Cura Senhor, onde dói
Cura Senhor, bem aqui
Cura Senhor, onde eu não posso ir
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NOVENA MARIANA – 3º Dia
Nossa Senhora de Nazaré,
livrai-nos da Covid-19.
“Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me!”
Salmo 118,94
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: O Terço (sugestão)
Com o terço na mão peço o vós minha virgem Maria
Minha prece levai a Jesus, santa Mãe que nos guia
Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora.
Por nós todos rogai a Deus Pai, vos pedimos agora.
Com o terço na mão, de joelhos no chão vos pedimos,
Aliviai as tristezas e as dores, que as vezes sentimos.
Clareai o caminho daqueles, que vivem perdidos,
E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos.
Santa Maria rogai por nós, que recorremos a vós.
Nós mistérios contemplo o nascer de Jesus e a alegria
Na paixão por amor preso a cruz, sua dor e agonia.
Sua ressurreição e aos céus a ascensão no terceiro dia.
Vossa coroação junto a Deus, coração de Maria.
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Com o terço na mão e com fé aprendi mãe querida,
Que aceitar a vontade de Deus, é o maior bem da vida.
Que ajudar um irmão, no instante de seu sofrimento,
É amar nosso próximo e servir a Deus Pai nesse momento.
n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (Lucas 2, 22-35)
Concluídos os dias da sua purificação 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” (Ex 13,2); e para oferecerem o sacrifício prescrito pela Lei do Senhor, um par de rolas ou
dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado
Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação
de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo
Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais
apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele
os preceitos da Lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus
nestes termos: “Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz,
segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos viram a vossa
salvação que preparastes diante de todos os povos, como luz
para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel”.
Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se
diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: “Eis que
este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que
provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma”.
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
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Nossa Senhora de Nazaré, livrai-nos da Covid-19:
O ícone de Maria que contemplamos enquanto oferece Jesus no
Templo, prefigura o ícone da Crucifixão. Com efeito, é no Calvário que alcança o seu cumprimento, a oblação do Filho e, também a da Mãe. A mesma espada atravessa ambos, a Mãe e o
Filho. A mesma dor, o mesmo amor.
Ó Maria, Mãe de Cristo e nossa Mãe, agradecemos-te o cuidado com que nos acompanhas ao longo do caminho da vida, e
te pedimos: “Neste momento difícil por qual passa toda a humanidade, ensina-nos a suportar a dor da alma transpassada,
e intercede junto a Jesus para livrar-nos da cruz desta terrível
enfermidade da covid-19”. Amém!
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Qual o crescimento espiritual, e qual mudança esta terrível enfermidade operou em minha vida, me transformando em um ser
humano melhor, aos olhos de Deus e dos homens?
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
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Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. MARIA Passa à Frente.
O inimigo pode até tentar
Mas nunca vai te derrubar
Você pode até cair
Mas logo vai se levantar
Quem tem Maria como mãe
Tem sempre o amor de Jesus
Se a sua fé prevalecer
Pra sempre vai te atender
Vou me entregar, vou confiar
No amor de Jesus, pode acreditar
Deus é maior, Deus é maior
Maria passa à frente
Pisa na cabeça da serpente
Intercede junto a Jesus
Cruz sagrada seja a minha luz
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NOVENA MARIANA – 4º Dia
Nossa Senhora de Nazaré,
curai os enfermos.
“A enfermidade pode tornar a pessoa mais madura,
ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial,
para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença
provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele!”
(CIC art.1501)
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Eu vim para que todos tenham vida (sugestão)
Eu vim para que todos tenham vida.
Que todos tenham vida plenamente. (2x)
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males
Hoje és minha presença junto a todo sofredor
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
Entreguei a minha vida pela salvação de todos
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.
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Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (Lucas 10, 1-9)
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou
dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde
ele estava prestes a ir. 2 E lhes disse: A colheita é grande, mas os
trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita
que mande trabalhadores para a sua colheita. 3 Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. 4 Não levem bolsa, nem
saco de viagem, nem sandálias; e não saúdem ninguém pelo caminho. 5 Quando entrarem numa casa, digam primeiro: Paz a esta
casa. 6 Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele; se não, ela voltará para vocês. 7 Fiquem naquela
casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador
merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. 8
Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o
que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e
digam-lhes: O Reino de Deus está próximo de vocês.”.
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, curai os enfermos:
O chamado a evangelização e ao apostolado vem com uma responsabilidade, curar os doentes. Que Nossa Senhora de Nazaré nos ajude nesta missão que fomos enviados para curar os
enfermos seja com nossos conhecimentos práticos (tal qual o
evangelista São Lucas que era médico), seja com a oração ou
com a evangelização. No tempo em que vivemos, que possamos estender a mão para os que mais necessitam e para os que
estão próximos de nós precisando de amparo.
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Que a Virgem santíssima interceda por nós para que consigamos
sempre ofertar ao irmão uma palavra de conforto e um sorriso amigo, dizendo-lhes: “O Reino de Deus está próximo de vós”. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos ajudar alguém necessitado de cura física ou espiritual.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Cura, Senhor.
Cura Senhor, onde dói
Cura Senhor, bem aqui
Cura Senhor, onde eu não posso ir.
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NOVENA MARIANA – 5º Dia
Nossa Senhora de Nazaré,
somos milagres, estamos aqui;.
“Aquela que era cheia de graça deixou transbordar
essa graça sobre nós!”
São Bernardo de Claraval
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Quando teu Pai revelou (sugestão)
Quando teu Pai revelou o segredo a Maria
Que, pela força do Espírito, conceberia
A ti, Jesus, Ela não hesitou logo em responder
Faça-se em mim, pobre serva o que a Deus aprouver!
Hoje imitando a Maria que é imagem da Igreja
Nossa família outra vez Te recebe e deseja
Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de Ti,
nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor. Pra gerar e formar Cristo em nós
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Por um decreto do Pai Ela foi escolhida
Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida
Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração
Foi quem melhor cooperou com a Tua missão
Na comunhão recebemos o Espírito Santo
E vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto
Vamos agora ajudar-te no plano da salvação
Eis aqui os teus servos, Senhor!
No coração de Maria, no olhar doce e terno
Sempre tiveste na vida um apoio materno
Desde Belém, Nazaré, só viveu para Te servir
Quando morrias na cruz Tua mãe estava ali
Mãe amorosa da Igreja quer ser nosso auxílio
Reproduzir nos cristãos as feições de Teu Filho
Como Ela fez em Caná, nos convida a Te obedecer
Eis aqui os Teus servos, Senhor!
n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (João 2, 1-11)
Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, 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”. Ora,
achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos
judeus, que continham cada qual duas ou três medidas.* Jesus
ordena-lhes: “Enchei as talhas de água”. Eles encheram-nas até
em cima. “Tirai agora” – disse-lhes Jesus – “e levai ao chefe dos
serventes”. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou
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da água tornada vinho, não sabendo de onde era (se bem que o
soubessem os serventes, pois tinham tirado a água), chamou o
noivo e disse-lhe: “É costume servir primeiro o vinho bom e, depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir
o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora”. Esse
foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná da Galileia.
Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.”
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, somos milagres, estamos aqui:
Mãe da Igreja, assim como pedistes ao teu Filho amado o milagre das Bodas de Caná, faça com que nós sejamos milagres e a
serviço do Senhor. Que o Senhor opere seus milagres por meio
de nós ao respondermos o chamado de Maria, fazendo tudo o
que Ele nos disser. Que pensemos sobre nosso papel enquanto
católicos para estarmos sempre a disposição de Deus, por meio
da oração, nos prostrando diante Dele para que assim seja feita
a sua vontade, e nossas obras cotidianas como água, se tornem
milagres como vinho, por Cristo e com Maria. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos presentear a Deus pelos milagres operados em
nós, por meio das obras na Igreja.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
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Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Sou um Milagre.
Nunca houve noite, que pudesse impedir
O nascer do sol e a esperança
E não há problema que possa impedir
As mãos de Jesus pra me ajudar
Haverá um milagre dentro de mim
Vem descendo o rio pra me dar a vida
Este rio que emana lá da cruz
Do lado de Jesus
Aquilo que parecia impossível
Aquilo que parecia não ter saída
Aquilo que parecia ser minha morte
Mas Jesus mudou minha sorte
Sou um milagre
E estou aqui
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NOVENA MARIANA – 6º Dia
Nossa Senhora de Nazaré, santificai-nos.
“Todos somos chamados à santidade,
e só os santos podem renovar a humanidade!”
São João Paulo II
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Primeira Cristã (sugestão)
Primeira cristã Maria da luz
Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus
Primeira cristã Maria do amor
Soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora das milhões de luzes
Que meu povo acende pra te louvar
Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar
E andar com Jesus (4x)
Primeira cristã Maria do lar
Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar
Primeira cristã, Maria da paz
Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz
Primeira cristã sempre a meditar
Vivias em Deus, sabias orar
Primeira cristã fiel a Jesus / Por todo o lugar, na luz e na cruz.
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n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (1 Pd 1, 16-22)
“Sede santos, porque eu sou santo (Lv 11,44). Se invocais como
Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa
peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis,
como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã
maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo
precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito
algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e
que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele
tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a
fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em
obediência à verdade, ten¬des purificado as vossas almas para
praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos
outros, ardentemente e do fundo do coração.”
Palavra do senhor:
Todos: Graças a deus!
Nossa Senhora de Nazaré, santificai-nos:
Todos somos chamados à santidade. Deus nos pede para sermos santos como Ele é. Para isso, temos que seguir o exemplo
de Cristo, não se prender aos bens perecíveis desse mundo, e
sim ter fé na verdade Dele, o qual se encarnou e morreu na Cruz
para nos salvar de nossos pecados. A partir desse ato supremo
de amor de Deus por nós; Deus nos ensina a seguir o mandamento que Ele nos deixou, o qual foi o “amar a Deus sobre todas
as coisas”, que só será pleno quando se ama o próximo, pois só
ama verdadeiramente a Deus quem ama o próximo. Com essa
atitude de amor, neste período de pandemia que vivemos possamos aprender que devemos buscar mudanças nas nossas atitudes e no nosso interior, para que nos tornemos santos.
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Façamos como Santa Teresinha do menino Jesus que nos ensina, que mesmo distantes uns dos outros, podemos estar unidos,
pois o que nos une é a ORAÇÃO. Portanto, pensar em uma
pessoa que se ama é rezar por ela. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos ajudar alguém com um ato de amor.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Maria nas bodas de Caná
O Senhor fez em mim maravilhas
O Senhor fez em mim maravilhas
O Senhor fez em mim maravilhas
Santo é o Senhor.
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NOVENA MARIANA – 7º Dia
Nossa Senhora de Nazaré,
dai-nos a graça.
“Deus juntou todas as águas e fez o mar. Reuniu todas as
graças e as chamou de Maria!”
São Luís Maria Grignion de Montfort
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: A Escolhida (sugestão)
Uma entre todas foi a escolhida
Fostes tu, Maria, a serva preferida
Mãe do meu Senhor
Mãe do meu salvador
Maria, cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo
Nossa mãe sempre será
Roga pelos pecadores desta Terra
Roga pelo povo que em Deus espera
Mãe do meu Senhor mãe do meu salvador.
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n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (Lucas 1, 26-38)
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. Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo”. Perturbou-se ela com essas palavras
e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O
anjo disse-lhe: “Não temas, Maria, pois encontraste graça diante
de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás
o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó,* e o seu reino não terá fim”.
Maria perguntou ao anjo: “Como se fará isso, pois não conheço
homem?” Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de
Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na
sua velhice; e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril,
porque a Deus nenhuma coisa é impossível”. Então disse Maria:
“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua
palavra”. E o anjo afastou-se dela.”
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, dai-nos a graça:
A Virgem Santíssima recebeu a graça de Deus de conceber seu
Filho, e ela deu seu “Sim” com prontidão, o que nos deixa um
exemplo de obediência a Deus. Há uma grandeza no “faça-se”
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dito por Maria, já que nesta palavra é onde melhor se faz transparente o modelo do cristão: o que se abre para dizer sim a
Deus. Maria é remédio para a solidão e a desagregação. É a
Mãe da consolação, por isso Ela sabe que, para consolar, não
bastam as palavras; é necessária a presença. E Maria está presente como mãe. Permitamos-lhe que abrace a nossa vida. Nossa Mãe nos ajude a enfrentar com mais fé e esperança o tempo
de provação que estamos atravessando. Que nesta pandemia
do corona vírus, nunca percamos a fé, e rezemos a Deus para
que dias melhores possam vir. Que Nossa Senhora de Nazaré
interceda por nós, passe na frente, nos dando a graça, protegendo a nossa vida, dos nossos familiares, dos profissionais de
saúde, dos nossos sacerdotes de todo povo de Belém, do Brasil,
e do mundo inteiro. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos ajudar alguém com um ato buscando sua santidade.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
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Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos : Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Vós sois o Lírio Mimoso
Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé.
Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. (bis)
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NOVENA MARIANA – 8º Dia
Nossa Senhora de Nazaré,
ensinai-nos a servir.
“Esta grande compaixão de Maria para com nossas
misérias a leva a nos socorrer e consolar, mesmo
quando não a invocamos!”
Santo Afonso de Ligório.
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Magnificat (sugestão)
Magnificat, Magnificat é o canto de amor.
Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador.
Canta coração, alegre e feliz,
com gratidão a Deus bendiz. (bis)
Santo é seu nome que está em toda terra.
Puro é seu amor que alegria encerra. (bis)
Nossa união é o milagre de amor
vindo de Jesus, o nosso Salvador. (bis)
Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece.
Obrigado, Deus, ouve esta prece. (bis)
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n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (Lucas 1, 39-56)
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 ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou
em alta voz: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto
do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de
meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos
meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que
da parte do Senhor te foram ditas!”. E Maria disse: “Minha alma
glorifica ao Senhor,* meu espírito exulta de alegria em Deus, meu
Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque
realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome
é Santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração,
sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço: desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos
e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu
de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da
sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de
Abraão e sua posteridade, para sempre”. Maria ficou com Isabel
cerca de três meses. Depois voltou para casa.”
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, ensinai-nos a servir:
Mãe Santíssima, que, inspirados em vossa visita à prima Isabel
logo após o anúncio da encarnação de Cristo, possamos despir-nos da preocupação com o nosso próprio conforto e pormo-nos,
com prontidão, a serviço dos nossos irmãos, em atitude de desprendimento, zelo e cuidado, fazendo-nos também seus intercessores e auxiliadores. Que, tal como o fizestes com a família
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de Isabel, ofereçamos o próprio Cristo aos nossos irmãos, por
meio do serviço solidário. Que, a vosso exemplo Ó Boa Mãe, sejamos instrumentos do infinito amor de Deus, levando paz e esperança aos nossos irmãos aflitos, sobretudo nesta época única
em que vivenciamos as tantas necessidades impostas pela pandemia da covid-19. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos realizar um ato concreto de solidariedade diante de
tantos necessitados no momento em que vivemos.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Invocação. Dai-nos a bênção.
Dai-nos a bênção ó Mãe de fé.
Nossa, Senhora de Nazaré. (bis)
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NOVENA MARIANA – 9º Dia
Nossa Senhora de Nazaré, transformai-nos
em cristãos mais atentos ao próximo.
“A quem Deus quer fazer muito santo,
o faz muito devoto da Virgem Maria!”
São Luís Maria Grignion de Montfort
Recolhamo-nos em oração nas nossas casas, com nossas famílias, ou por meio de vídeo chamadas, com os que amamos que
estão longe fisicamente, ou rezemos sozinhos com o coração
ardente pelo Amor à Maria.
Invocando a Santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
n Canto Inicial: Eis me aqui, Senhor. (sugestão)
Eis me aqui, Senhor (2x)
Pra fazer Sua vontade, pra viver do
Teu amor (2x). Eis me aqui, Senhor.
O Senhor é meu Pastor e me conduz,
por caminhos nunca vistos me enviou.
Sou chamado a ser fermento,
sal e luz, e por isso respondi: aqui estou.
Ele pôs em minha boca uma canção,
me ungiu como profeta e trovador,
da história e da vida do meu povo,
e por isso respondi: aqui estou.
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n Oração do Terço:
Diálogo dos filhos com a Mãe
Leitura da Palavra: (Lucas 10, 25-37)
Levantou-se um doutor da Lei e, para pô-lo à prova, perguntou:
“Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna?”. Disse-lhe
Jesus: “Que está escrito na Lei? Como é que lês?”. Respondeu
ele: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda
a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento
(Dt 6,5); e a teu próximo como a ti mesmo” (Lv 19,18). Falou-lhe
Jesus: “Respondeste bem; faze isto e viverás”. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: “E quem é o meu próximo?”*
Jesus então contou: “Um homem descia de Jerusalém a Jericó,
e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram; e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o
meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando
àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de
compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas
azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o
a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, quanto
gastares a mais, na volta to pagarei. Qual desses três parece ter
sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?”. Respondeu o doutor: “Aquele que usou de misericórdia para com
ele”. Então, Jesus lhe disse: “Vai, e faze tu o mesmo”.
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós Senhor!
Nossa Senhora de Nazaré, transformai-nos em cristãos
mais atentos ao próximo:
Mãe Santíssima, com a Graça do Altíssimo, faça-nos viver plenamente a Lei da Caridade. Livre-nos da indiferença e do medo,
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da frieza e do descaso perante as misérias da vida. Faze-nos
corajosos e ativos para carregar a nossa Cruz diária. Não nos
deixe fugir da dor, ao contrário, faze-nos aceitá-la para que sejamos por ela curados. Prepara-nos para todas as tribulações,
para que com elas possamos amadurecer e completar na carne
os sofrimentos do teu filho Jesus. Fazei brotar em nossos corações a mesma chama que brotou no coração do bom samaritano, para que possamos verdadeiramente amar a Deus em
nossos irmãos feridos. Amém.
Qual o nosso novo olhar diante da Palavra de Deus:
Procuremos ser humildes, ternos e bondosos para com nossos
irmãos, assim como Maria.
n Oração Final:
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça,
Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças.
Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós expirou na
cruz, / que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade,
Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade.
Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
Como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece,
E o vosso Filho que a rege, não resiste à vossa prece.
Assim seja,
Todos: Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
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Invocação. Perfeito é quem te criou.
Se um dia um anjo declarou
Que tu eras cheia de Deus
Agora penso: Quem sou eu
Para não te dizer também
Cheia de graça, ó Mãe
Cheia de graça, ó Mãe
Agraciada
Se a palavra ensinou
Que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar
Agora eu também direi
Tu és bendita, ó Mãe
Tu és bendita, ó Mãe
Bem-aventurada
Surgiu um grande sinal no céu
Uma mulher revestida de sol
A lua debaixo de seus pés
E na cabeça uma coroa
Não há com que se comparar
Perfeito é quem te criou
Se o Criador te coroou
Te coroamos, ó Mãe
Te coroamos, ó Mãe
Te coroamos, ó Mãe
Nossa Rainha
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