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Vésperas I
Hino

Virgem Mãe do mesmo Deus,
Virgem filha de teu Filho,
Não há estrela de mais brilho
 Nesses céus.

De olhar fito nesse olhar,
De olhos fitos nesses olhos,
Não há baixos, não há escolhos
 Neste mar.

Vem a onda, sobrevém
Nova onda e nada teme
Quem te vê guiando o leme,
 Virgem Mãe.

Tu guardaste em gozo e dor
Sempre na alma a paz de um templo;
Foste em vida nosso exemplo,
 Mãe de Amor.

Navegando mas de pé
Neste mar cavado embora,
Vou na barca salvadora
 Que é a Fé.

Não me assusta a multidão
De inimigos que me agride:
Contra a Torre de David
 Tudo é vão.

Por feroz que esteja o mar
De repente forma um lago:
Basta um só reflexo vago
 Desse olhar.



                       

Esse olhar é quem a mim
Me encaminha e me socorre:
O meu norte é só a Torre
 De Marfim.

Meu farol, refúgio meu,
Sol que dia e noite brilha,
Mãe de Deus e de Deus Filha,
 Mãe do Céu.

Salmodia

Ant.  1  Bendita sejais, ó Virgem Maria, que trouxestes 
em vosso seio o Criador do universo (T. P. Aleluia).

Salmo 112 (113)
 1 Louvai, servos do Senhor, *
  louvai o nome do Senhor.
 2 Bendito seja o nome do Senhor, *
  agora e para sempre.
 3 Desde o nascer ao pôr do sol, *
  seja louvado o nome do Senhor.
 4 O Senhor domina sobre todos os povos, *
  a sua glória está acima dos céus.
 5 Quem se compara ao Senhor nosso Deus, *
  que tem o seu trono nas alturas,
 6 e Se inclina lá do alto *
  a olhar o céu e a terra?
 7 Levanta do pó o indigente *
  e tira o pobre da miséria,
 8 para o fazer sentar com os grandes, *
  com os grandes do seu povo
 9 e, no lar, transforma a estéril *
  em ditosa mãe de família.

Ant. Bendita sejais, ó Virgem Maria, que trouxestes em 
vosso seio o Criador do universo (T. P. Aleluia).
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Ant.  2   Gerastes Aquele que Vos criou e permaneceis 
Virgem para sempre (T. P. Aleluia).

Salmo 147 (147 B)

12 Glorifica, Jerusalém, o Senhor, *
  louva, Sião, o teu Deus.
13 Ele reforçou as tuas portas *
  e abençoou os teus filhos.
14 Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
  e saciou-te com a flor da farinha.
15 Envia à terra a sua palavra, *
  corre veloz a sua mensagem.
16 Faz cair a neve como lã, *
  espalha a geada como cinza.
17 Faz cair o granizo como migalhas de pão *
  e com o seu frio gelam as águas.
18 Envia a sua palavra e derrete-as, *
  faz soprar o vento e correm as águas.
19 Revelou a sua palavra a Jacob, *
  suas leis e preceitos a Israel.
20 Não fez assim com nenhum outro povo, *
  a nenhum outro manifestou os seus juízos.

Ant. Gerastes Aquele que Vos criou e permaneceis Vir-
gem para sempre (T. P. Aleluia).

Ant.  3    Bendita por Deus entre todas as mulheres, por Vós 
recebemos o Autor da vida (T. P. Aleluia).

 Cântico Ef 1, 3-10

 3 Bendito seja Deus, *
  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 que do alto do Céu nos abençoou, *
  com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
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 4 Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
  para sermos santos e irrepreensíveis, †
  em caridade, na sua presença.
 5 Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
  para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
 6 para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
  com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
 7 n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
  a remissão dos nossos pecados;
 segundo a riqueza da sua graça, *
 8  que Ele nos concedeu em abundância,
 com plena sabedoria e inteligência, *
 9  deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
 segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
10  para se realizar na plenitude dos tempos:
 instaurar todas as coisas em Cristo, *
  tudo o que há nos céus e na terra.

Ant.  Bendita por Deus entre todas as mulheres, por Vós 
recebemos o Autor da vida (T. P. Aleluia).

 

leitura breve Gal 4, 4-5
Ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que es-
tavam sob o jugo da Lei e nos tornar seus filhos adoptivos.

reSponSório breve

V. Depois do parto, ó Maria,
 permanecestes sempre Virgem.
R. Depois do parto, ó Maria,
 permanecestes sempre Virgem,
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R. Permanecestes sempre Virgem.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Depois do parto, ó Maria,
 permanecestes sempre Virgem.
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Tempo Pascal

V. Depois do parto, ó Maria,
 permanecestes sempre Virgem.  Aleluia, Aleluia. 
R. Depois do parto, ó Maria,
 permanecestes sempre Virgem.  Aleluia, Aleluia.
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Depois do parto, ó Maria,
 permanecestes sempre Virgem.  Aleluia, Aleluia. 

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant. O Senhor olhou para a humildade da sua serva, o 

Todo-poderoso fez em Mim maravilhas (T. P. Aleluia).
Ou
  Todas as gerações Me chamarão bem-aventurada, 

porque o Senhor olhou para a humildade da sua serva. (T. P. 
Aleluia).

preCeS

Deus Pai todo-poderoso quis que Maria, Mãe de seu Filho, fos-
se honrada por todas as gerações. Proclamemos a sua grandeza 
e peçamos humildemente:

Interceda por nós a cheia de graça.
Ou
Por intercessão de Maria, cheia de graça,
ouvi-nos, Senhor,

Deus, Autor de tantas maravilhas, que elevastes ao Céu a Ima-
culada Virgem Maria, para a tornar participante, em corpo 
e alma, da glória de Cristo,

— orientai para a mesma glória o coração dos vossos filhos.
Vós que nos destes Maria por Mãe, concedei, pela sua interces-

são, remédio aos enfermos, consolação aos tristes, perdão 
aos pecadores,

— e a todos dai saúde e paz.
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Vós que fizestes de Maria a cheia de graça,
— concedei a abundância da vossa graça a todos os homens.

Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só co-
ração e uma só alma

— e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com 
Maria, Mãe de Jesus.

Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu,
— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a ale-

gria do vosso reino.

Ou

Deus Pai todo-poderoso quis que Maria, Mãe de seu Filho, fos-
se honrada por todas as gerações. Proclamemos a sua grandeza 
e peçamos humildemente:

Interceda por nós a cheia de graça.
Ou Por intercessão de Maria, cheia de graça,
 ouvi-nos, Senhor.

Vós que fizestes de Maria a Mãe de misericórdia,
— fazei que todos os que vivem em perigos sintam o seu amor 

de Mãe.

Vós que confiastes a Maria a missão de Mãe de família no lar 
de Jesus e de José,

— fazei que, por sua intercessão, todas as mães fomentem nos 
seus lares o amor e a santidade.

Vós que fortalecestes Maria quando estava aos pés da cruz, e a 
enchestes de alegria com a ressurreição de vosso Filho,

— levantai e robustecei a esperança dos que vivem em tribula-
ção.

Vós que fizestes de Maria a serva fiel e atenta à vossa palavra,
— fazei-nos, por sua intercessão, fiéis servos e discípulos de 

vosso Filho.
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Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu,
— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a ale-

gria do vosso reino.

Pai nosso

Oração como nas Laudes.

Invitatório

Ant. Vinde, adoremos a Cristo, Filho da Virgem Maria (T. 
P. Aleluia).

Ou
  Vinde, aclamemos o Senhor com cânticos de alegria, 

na festa da Virgem Santa Maria (T. P. Aleluia).
Salmo invitatório.

Laudes

Hino

Avé, Maria,
Mãe da Esperança,
Cheia de graça!
Avé Maria!

Ditosa Virgem sois Vós, Maria,
De cujo seio Cristo nasceu:
Sois a nascente da eterna graça,
Sois a formosa porta do Céu!

Eternamente por Deus pensada,
Sois maravilha do seu amor;
Em vós, Senhora, Deus Se contempla,
Mãe gloriosa do Redentor!

LAUDES



                       

Imaculada, cheia de graça,
Sois a alegria da santa Igreja;
Todas as gentes hão-de aclamar-vos:
Salvé, Rainha! Bendita seja!

Sois a mais bela das criaturas,
De Deus Esposa, Mãe de Jesus:
Sois Mãe dos homens, por vós gerados
Do mesmo sangue dado na Cruz.

Salvé, Mãe santa, por quem o mundo
A paz divina dos Céus alcança;
Do Céu à terra sois o caminho
Donde vem Cristo, Rei da Esperança.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.
Ant.  1  Bendita sejais, ó Virgem Maria, porque de Vós 

nos veio a salvação do mundo. Na glória do Senhor em que 
viveis, intercedei por nós diante de vosso Filho (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Vós sois a glória de Jerusalém, sois a alegria de 
Israel, sois a honra do nosso povo (T. P. Aleluia).

Ant.  3  Alegrai-Vos, ó Virgem Maria, que trouxestes em 
vosso seio a Cristo, Salvador do mundo (T. P. Aleluia).

leitura breve                                                                cf. Is 61, 10
Exulto de alegria no Senhor, minha alma rejubila no meu 

Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envol-
veu num manto de justiça, como noiva que se adorna com suas 
jóias.

reSponSório breve

V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Deus fê-la morar no seu templo santo.  R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  R.
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Tempo Pascal

V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
 Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
 Aleluia, Aleluia.
V. Deus fê-la morar no seu templo santo.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Benedictus)
Ant. Por Eva foi fechada aos homens a porta do Céu e a 

todos foi de novo aberta por Maria (T. P. Aleluia).

preCeS

Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer 
da Virgem Maria, e digamos confiadamente:

Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós.

Ó Sol de justiça, a quem a Virgem Maria precedeu como aurora 
resplandecente,

— fazei que vivamos sempre na claridade da vossa luz.

Verbo eterno do Pai, que escolhestes Maria como arca incor-
ruptível da vossa morada,

— livrai-nos de toda a corrupção do pecado.

Salvador do mundo, que tivestes vossa Mãe junto à cruz,
— concedei-nos, por sua intercessão, a graça de participar 

generosamente nos vossos sofrimentos.

Senhor Jesus Cristo, que, suspenso da cruz, destes a João, 
Maria por Mãe,

— fazei que vivamos também como seus filhos.

LAUDES



                       

Ou

Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer 
da Virgem Maria, e digamos confiadamente:

Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós.
Salvador do mundo, que pela virtude da redenção preservastes 

vossa Mãe de toda a mancha de pecado,
— livrai-nos de toda a culpa.
Redentor dos homens, que fizestes da Virgem Maria o taber-

náculo puríssimo da vossa presença e sacrário do Espírito 
Santo,

— fazei também de nós templos do vosso Espírito.
Verbo eterno, que ensinastes Maria a escolher a melhor parte,
— ajudai-nos a imitá-la, buscando o alimento da vida eterna.
Rei dos reis, que elevastes ao Céu convosco, em corpo e alma, 

a vossa Mãe,
— fazei que aspiremos sempre aos bens do alto.
Senhor do Céu e da terra, que colocastes Maria como Rainha, 

à vossa direita,
— dai-nos a alegria de participar um dia na mesma glória.

Pai nosso

Oração

Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da 
alma e do corpo e, por intercessão da Virgem Santa Maria, 
livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias 
eternas.  Por Nosso Senhor.

Ou

Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericór-
dia, e concedei que, celebrando a memória da Santa Mãe de 
Deus, sejamos purificados dos nossos pecados.  Por Nosso 
Senhor.
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Ou
Venha em nossa ajuda, Senhor, a poderosa intercessão da 

bem-aventurada Virgem Maria, para que, livres de todo o peri-
go, gozemos sempre da vossa paz.  Por Nosso Senhor.

Ou
Ao celebrarmos a memória gloriosa da bem-aventurada 

Virgem Maria, concedei-nos, Senhor, por sua intercessão, que 
mereçamos participar da plenitude da vossa graça.  Por Nosso 
Senhor.

Ou
Senhor Jesus Cristo, que Vos dignastes escolher para vossa 

morada o seio virginal da Maria Santíssima, concedei-nos a 
graça de sermos defendidos pela sua protecção e de celebrar-
mos a sua festa com santa alegria.  Por Nosso Senhor. 

Tempo do Advento
Senhor, que, pela anunciação do Anjo, quisestes que o vos-

so Filho Se fizesse carne no seio da bem-aventurada Virgem 
Maria, concedei-nos que, acreditando que ela é verdadeira 
Mãe de Deus, a tenhamos como intercessora junto de Vós.  Por 
Nosso Senhor.

Tempo do Natal
Senhor nosso Deus, que, pela virgindade fecunda de Maria 

Santíssima, destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos 
sentir a intercessão daquela que nos trouxe o Autor da vida, 
Jesus Cristo vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

Tempo da Quaresma
Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que 

nós, que pela anunciação do Anjo conhecemos a encarnação 
de Jesus Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz 
alcancemos a glória da ressurreição.  Por Nosso Senhor.
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Ou
Perdoai, Senhor, os pecados dos vossos fiéis, e, porque as 

nossas obras não são dignas de Vós, salvai-nos pela intercessão 
da Mãe do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Tempo Pascal

Senhor, que enchestes o mundo de alegria pela ressurreição 
do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, fazei que, pela 
intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias 
da vida eterna.  Por Nosso Senhor.

Ou
Deus todo-poderoso, que enviastes o Espírito Santo sobre 

os Apóstolos, reunidos em oração com Maria, Mãe de Jesus, 
concedei, pela intercessão da Virgem Santíssima, que nos 
consagremos fielmente ao vosso serviço e proclamemos, em 
palavras e obras, a glória do vosso nome.  Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia

Quando se usa a Salmodia Complementar, em vez do salmo 121, 
que se diz nas Vésperas II, pode dizer-se o salmo 128.

Ant. Perseveravam todos unidos em oração com Maria, 
Mãe de Jesus (T. P. Aleluia).

leitura breve                                                             Sof 3, 14.15
Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, 

Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. O 
Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti.

V. Felizes os que ouvem a palavra de Deus
 ( T. P. Aleluia).
R. E a põem em prática (T. P. Aleluia).
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Sexta

Ant. Disse a Mãe de Jesus: «Fazei o que Ele vos disser» 
(T. P. Aleluia).

leitura breve Zac 9, 9
Exulta de alegria, filha de Sião; solta brados de júbilo, filha 

de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu 
encontro.

V. Bendita seja a Virgem Maria (T. P. Aleluia),
R. Que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai
 (T. P. Aleluia).

Noa

Quando se usa a Salmodia Complementar, em vez do salmo 126, 
que se diz nas Vésperas II, pode dizer-se o salmo 130.

Ant. Disse o Senhor a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». 
E ao discípulo: «Eis a tua Mãe» (T. P. Aleluia).

leitura breve Judite 13, 31
Bendita sejas nas tendas de Jacob, porque em todos os po-

vos que ouvirem o teu nome será glorificado o Deus de Israel.
V. Bendita sois Vós entre as mulheres (T. P. Aleluia).
R. E bendito é o fruto do vosso ventre (T. P. Aleluia).
Oração como nas Laudes.

Vésperas II
Hino

Salve, estrela do mar,
Mãe do Verbo de Deus,
Virgem pura entre as virgens,
Feliz porta do Céu.
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Saudada pelo Arcanjo:
«Ave, cheia de graça».
Dá-nos a tua paz,
Mudando o nome de «Eva».

Quebra ao preso as cadeias,
Dá aos cegos a vista,
Afugenta a desgraça,
Traz-nos todos os bens.

Mãe de Deus, nossa Mãe,
Ouça os nossos pedidos
Aquele que por nós
Quis chamar-Se teu Filho.

Virgem incomparável,
Mãe de misericórdia,
Liberta-nos da culpa,
Faz-nos mansos e castos.

Dá-nos a vida pura
E o seguro caminho,
Para que, vendo o teu Filho,
Sempre nos alegremos.

Glória a Deus, Pai eterno,
Glória ao Filho, Senhor,
Com o Espírito Santo,
Agora e para sempre.

Salmodia

Ant.  1  Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convos-
co (T. P. Aleluia).

Salmo 121 (122)
 1 Alegrei-me quando me disseram: *
  «Vamos para a casa do Senhor».
 2 Detiveram-se os nossos passos, *
  às tuas portas, Jerusalém.
 3 Jerusalém, cidade bem edificada, *
  que forma tão belo conjunto!
 4 Para lá sobem as tribos, *
  as tribos do Senhor,
 segundo o costume de Israel, *
  para celebrar o nome do Senhor;
 5 ali estão os tribunais da justiça, *
  os tribunais da casa de David.



  

 6 Pedi a paz para Jerusalém: *
  vivam seguros quantos te amam.
 7 Haja paz dentro dos teus muros,*
  tranquilidade em teus palácios.
 8 Por amor de meus irmãos e amigos, *
  pedirei a paz para ti.
 9 Por amor da casa do Senhor nosso Deus, *
  pedirei para ti todos os bens.

Ant.   Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco 
(T. P. Aleluia).

Ant.  2   Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo 
a vossa palavra (T. P. Aleluia).

Salmo 126 (127)

 1 Se o Senhor não edificar a casa, *
  em vão trabalham os que a constroem.
 Se o Senhor não guardar a cidade, *
  em vão vigiam as sentinelas.
 2 É inútil levantar-se antes da aurora *
  e trabalhar pela noite dentro,
 para comer o pão dum trabalho duro, *
  porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono.
 3 Os filhos são uma bênção do Senhor, *
  o fruto das entranhas uma recompensa;
 4 como flechas nas mãos de um guerreiro, *
  assim os filhos nascidos na juventude.
 5 Feliz o homem que assim encheu a aljava: *
  não será confundido, †
  quando enfrentar os inimigos às portas da cidade.

Ant. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a 
vossa palavra (T. P. Aleluia).
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Ant.  3   Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o 
fruto do vosso ventre (T. P. Aleluia).

 Cântico Ef 1, 3-10
 3 Bendito seja Deus, *
  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 que do alto do Céu nos abençoou, *
  com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
 4 Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
  para sermos santos e irrepreensíveis, †
  em caridade, na sua presença.
 5 Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
  para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
 6 para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
  com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
 7 n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
  a remissão dos nossos pecados;
 segundo a riqueza da sua graça, *
 8  que Ele nos concedeu em abundância,
 com plena sabedoria e inteligência, *
 9  deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
 segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
10  para se realizar na plenitude dos tempos:
 instaurar todas as coisas em Cristo, *
  tudo o que há nos céus e na terra.

Ant. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o 
fruto do vosso ventre (T. P. Aleluia).

leitura breve Gal 4, 4-5
Ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que es-
tavam sob o jugo da Lei e nos tornar seus filhos adoptivos.
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reSponSório breve

V. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
V. Bendita sois Vós entre as mulheres
 e bendito é o fruto do vosso ventre.
R. O Senhor é convosco.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.

Tempo Pascal

V. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
 Aleluia, Aleluia.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
 Aleluia, Aleluia.
V. Bendita sois Vós entre as mulheres
 e bendito é o fruto do vosso ventre.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant. Bendita sois Vós, ó Maria, que acreditastes: há-de 

realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do Senhor (T. P. 
Aleluia).

preCeS

Deus Pai todo-poderoso quis que Maria, Mãe de seu Filho, fos-
se honrada por todas as gerações. Proclamemos a sua grandeza 
e peçamos humildemente:

Interceda por nós a cheia de graça.
Ou
Por intercessão de Maria, cheia de graça,
ouvi-nos, Senhor.
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Deus, autor de tantas maravilhas, que elevastes ao Céu a Ima-
culada Virgem Maria, para a tornar participante, em corpo 
e alma, da glória de Cristo,

— orientai para a mesma glória o coração dos vossos filhos.
Vós que nos destes Maria por Mãe, concedei, pela sua interces-

são, remédio aos enfermos, consolação aos tristes, perdão 
aos pecadores,

— e a todos dai saúde e paz.
Vós que fizestes de Maria a cheia de graça,
— concedei a abundância da vossa graça a todos os homens.
Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só co-

ração e uma só alma
— e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com 

Maria, Mãe de Jesus.
Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu,
— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a ale-

gria do vosso reino.

Ou

Deus Pai todo-poderoso quis que Maria, Mãe de seu Filho, fos-
se honrada por todas as gerações, Proclamemos a sua grandeza, 
e peçamos humildemente:

Interceda por nós a cheia de graça.
Ou
Por intercessão de Maria, cheia de graça,
ouvi-nos, Senhor.

Vós que fizestes de Maria a Mãe de misericórdia,
— fazei que todos os que vivem em perigos sintam o seu amor 

de Mãe.
Vós que confiastes a Maria a missão de mãe de família no lar 

de Jesus e de José,
— fazei que, por sua intercessão, todas as mães fomentem nos 

seus lares o amor e a santidade.
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Vós que fortalecestes Maria quando estava aos pés da cruz e a 
enchestes de alegria com a ressurreição de vosso Filho,

— levantai e robustecei a esperança dos que vivem em tribula-
ção.

Vós que fizestes de Maria a serva fiel e atenta à vossa palavra,
— fazei-nos, por sua intercessão, fiéis servos e discípulos de 

vosso Filho.
Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu,
— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a ale-

gria do vosso reino.

Pai nosso

Oração como nas Laudes.

OUTROS HINOS

I

Ó gloriosa Senhora do mundo,
Excelsa princesa do céu e da terra,
Formosa batalha de paz e de guerra,
Da santa Trindade secreto profundo!
Santa esperança, ó Madre de amor,
Ama discreta do Filho de Deus,
Filha e Madre do Senhor dos Céus,
Alva do dia com mais resplendor!

Formosa barreira, ó alvo e fito,
A quem os profetas direito atiravam!
A ti, gloriosa, os Céus esperavam,
E as três pessoas um Deus infinito.
Ó cedro nos campos, estrela no mar,
Na serra ave Fénix, uma só amada,
Uma só sem mácula e só preservada,
Uma só nascida, sem conto e sem par!
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Do que Eva triste ao mundo tirou
Foi o teu fruto restituidor;
Dizendo-te Ave o embaixador,
O nome de Eva te significou.
Ó porta dos paços do mui alto Rei,
Câmara cheia do Espírito Santo,
Janela radiosa de resplendor tanto,
E tanto zelosa da divina lei!

Ó mar de ciência, a tua humildade,
Que foi senão porta do céu estrelado?
Ó fonte dos anjos, ó horto cerrado,
Estrada do mundo para a divindade,
Quando os Anjos cantam a glória de Deus,
Não são esquecidos da glória tua;
Que as glórias do Filho são da Madre sua,
Pois reinas com Ele na corte dos Céus.

E [nós] que faremos os salvos por Ela,
Nascendo em miséria, tristes pecadores,
Senão tanger palmas e dar mil louvores
Ao Pai e ao Filho e Espírito, e a Ela!

II

Rainha celestial,
Reparo das nossas dores,
Grandes são os teus louvores.

Senhora, como nasceste,
Tua virtude foi tanta
Que aquela embaixada santa
Com grande fé mereceste.
Tão continente viveste
Que não bastam oradores
Recontar os teus louvores.
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A mercê que alcançaste
Nossa vida reparou,
Pois com teus peitos criaste
Aquele que te criou.
Foste causa que mudou
O grão senhor dos senhores
Em prazer as nossas dores.

Ó fonte de piedade
E mãe de misericórdia,
Quem de ti não faz memória
Vai mui longe da verdade.
És cheia de caridade
E de tamanhos primores
Que são grandes teus louvores.

Mitiga nossos tormentos
Que com tantos males crescem,
Pois nossos merecimentos
Sem os teus nada merecem.
Socorro dos que padecem
Que sejamos pecadores,
Faze-nos merecedores.

III

 Ó Maria,
Doce porto, certa guia,
Gloriosa Virgem pura,
Qual Mãe sua vos faria,
Quem fez toda a formosura?

 Sois Aquela
Que do mar se chama estrela,
Dos tristes consolação,
Rosa que se criou nela
Toda a nossa Redenção.
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 Sois Rainha
Do Céu; mas nossa vizinha,
Tão solícita de nós,
Que menos tarda a mezinha
Do que chamamos por vós.

 Sois Senhora
Que duma alma pecadora
Que vos tem por advogada
Do mesmo Deus que em vós mora
A quereis fazer morada.

IV

Louvada seja na terra
A Virgem Santa Maria:

Quer nas horas de tristeza,
Quer nas horas de alegria;
Quer sobre as ondas do mar,
Lá com a morte à porfia;
Quer nos escuros caminhos
Pelas noites de invernia;
Quer no lume da lareira,
Quer no sol quando alumia;
Quer no amor de toda a hora,
Quer no pão de cada dia...

Louvada seja na terra
A Virgem Santa Maria!

V

Ó Senhora imaculada, silenciosa,
 De sorriso virginal,
Frescura envolvida na canção formosa
 Do amanhecer inicial!
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Senhora do vestido simples da graça
 Que íntima aurora Te deu,
Florindo, sobre a luz da terra que passa,
 À luz primeira do céu.

Senhora, o teu celeste olhar de padroeira
 Floresça em nosso interior,
Abrindo a senda da pureza verdadeira
 Que nos conduza ao Senhor.

VI

Virgem soberana,
De outros cantos digna;
Falta a voz humana,
Canta a voz divina!

Sois cedro no Líbano,
Em Cádis sois palma;
Remédio do dano,
Vida da nossa alma.

Sois esquadrão forte,
Torre em alto erguida;
Escudo da morte,
Doçura da vida!

Fostes escolhida
Por nossa desculpa,
Sem culpa nascida,
Remédio da culpa.

Sois fonte suave,
Alívio dos tristes;
Sois do Céu a chave,
Vós o Céu abristes.

Quanto o sol rodeia,
Quanto o mar abraça,
Tudo encheis de graça:
Sois de graça cheia.
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VII

Ó Virgem sagrada,
Rainha dos Céus,
Centelha do mundo
Eleita por Deus,
Escudo e amparo
Dos pobres mortais,
Por tudo o que existe,
Bendita sejais.

Farol entre as trevas
Com luz que é só flor,
Estrela fulgente
Cada vez maior,
Presença radiosa
Que em tudo se vê,
Lembrai-Vos dos homens
E dai-lhes a fé.

Perdão sempre pronto
Aos erros do mundo,
Mão ágil salvando
Do abismo profundo,
Caminho seguro
Que o Céu sempre traz,
Lembrai-Vos dos homens
E dai-lhes a paz.

Mãe pura e clemente
Que o mundo não esquece,
Sorriso perene
Que sempre aparece,
Coração aberto
A tudo o que é dor,
Lembrai-Vos dos homens
E dai-lhes o amor.

Ó Virgem sagrada,
Rainha dos Céus,
Centelha do mundo
Eleita por Deus,
Escudo e amparo
Dos pobres mortais,
Por tudo o que existe.
Bendita sejais.

COMUM DE NOSSA SENHORA



  

VIII

Guardai-nos, Senhora,
Rainha dos Céus,
Celeste Pastora
Do povo de Deus.

Virgem Mãe, Filha sois de vosso Filho,
De toda a criatura a mais excelsa,
Humilde sois estrela de alto brilho.

Tão pura entre os humanos haveis sido,
Que o mesmo Criador em vosso seio
Não desdenhou ser homem concebido.

Vós sois, Senhora, a luz que nos alcança
Ventura e caridade entre os mortais,
Vós sois a fonte viva da esperança.

Senhora sois de tão grande poder,
Que desejar sem Vós divinas graças
É qual querer voar sem asas ter.

Em Vós misericórdia, em Vós piedade,
Em Vós magnificência; em Vós se encontra
Quanto nas criaturas é bondade.

Por vossa muita graça e protecção
Guiai os nossos passos no caminho,
Senhora, que nos leve à salvação.
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IX

Salve, Mãe de piedade,
Mãe de Deus, Mãe do perdão,
Mãe da esperança, Mãe da graça
E Mãe da santa alegria.

Salve, ó Virgem Mãe de Deus:
O Unigénito do Pai,
Que governa céus e terra,
Quis nascer como teu Filho.

Deus, que Te fez sem igual,
Vendo em Ti a humilde serva,
Para Esposa Te escolheu,
Ó bendita entre as mulheres.

Glória ao Pai que Te criou,
Glória ao Filho que nos deste
E ao Espírito por quem és
Mãe de Deus e Mãe dos homens.
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