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TRIBUTO DIÁRIO
DE ORAÇÕES E LOUVORES
À IMACULADA MÃE DE DEUS
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Quer tentar começar a semana com uma linda oração que os Filhos da Imaculada
Conceição receberam do seu fundador o Beato Luís Maria Monti?
Ele a deixou a nós com este convite: "... acima de tudo gostaria que o tributo diário
de orações e louvores à Imaculada Mãe de Deus fosse por vocês recitado com todo o
carinho de filhos, lembrando que aqueles que são verdadeiros devotos de Mariade
Maria podem ter certeza da própria salvação".
Trata-se de dez minutos de entrevista filial com a Virgem Imaculada, todos os dias.
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ORAÇÃO DIÁRIA
Senhor Jesus Cristo, por sua infinita misericórdia, faça-nos dignos de louvar com
todos os Santos do Céu, a Santíssima Virgem, sua Mãe. Conceda-nos em todos os
dias de nossas vidas apresentar-lhe nossos louvores e nossas orações, para que ela
possa obter para nós uma vida santa e uma morte serena em seu amor. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Amém
V. Ilumina os meus olhos para que não morra em pecado.
R. E o meu inimigo não possa se vangloriar de me ter derrotado.
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.
R. Socorrei-me sem demora.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
V. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
HINO
Lembre-se, ó Deus, de cada ser
Supremo autor e pai,
que você gostou de nascer
de uma Virgem Mãe
Maria, doce Mãe,
de graça alma fonte
Por favor, Você nos ajude e liberte
da cobra infernal..
E na extrema horrível
hora da nossa morte,
derrotado o inferno abra a nós
as sagradas eternas portas.
A você, de Virgem Filho,
ao Supremo Pai
seja glória em todos os séculos
e ao incriado Amor. Amém.
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DOMINGO
Oração Diária, pág. 3
1 ANT. Conforta, ó Virgem Maria, a alma de quem te invoca: a tua misericórdia e a
tua graça estão em todo o lado aplaudidas.
SALMO 1 (1)
Bem-aventurado quem honra o teu nome, ó Maria, * A tua graça confortará o seu
espírito.
Será como um jardim regado por águas abundantes, * tu irás propagar nele frutos de
santidade.
Bendita és tu entre as mulheres * pela fé e humildade do teu coração.
És mais bonita do que qualquer criatura * e mais santa do que os anjos e os arcanjos.
A tua misericórdia e a tua graça estão em todo o lado aplaudidas, * Deus abençoou as
tuas obras.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
1 ANT. Conforta, ó Virgem Maria, a alma de quem te invoca, a tua misericórdia e a
tua graça estão em todo o lado aplaudidas.
2 ANT. Defendei-nos, ó Mãe, com a tua proteção: e levanta e conforta a nossa alma.
SALMO 2 (2)
Por que se agitam os nossos inimigos e conspiram em vão contra nós?
Nos proteja, ó Mãe de Deus, a tua direita * e como terrível exército os destrua.
Correi até ela, vós que sois atormentados por tribulações, * Ela vai animar a vossa
alma.
Aproximai vós a ela nas tentações * e a serenidade do seu rosto vos confortará.
Abençoai-a com todo o coração * Porque a terra está cheia de sua misericórdia.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
2 ANT. Defendei-nos, ó Mãe de Deus, com a tua proteção e levanta e conforta a
nossa alma.
3 ANT. Leva-me, ó Mãe, ao porto da salvação e no dia da morte conforta a minha
alma.
SALMO 3 (3)
Por que, ó Mãe, me oprimem tantos inimigos? * Aniquilá-los! com o teu poder.
Solta os laços da minha impiedade. * Levanta o peso dos meus pecados.
Tem misericórdia, ó Mãe e cura minha doença. * Consola a dor e a angústia do meu
coração.
Não entregar-me nas mãos dos meus inimigos! * e consola-me no dia da morte!
Leva-me ao porto da salvação * e devolve meu espírito ao seu Criador.
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Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
3 ANT. Leva-me, ó Mãe, ao porto da salvação e no dia da morte conforta a minha
alma.
4 ANT. Não me abandonar, ó Mãe, na hora da morte, mas socorre minha alma
quando deixará o corpo.
SALMO 19 (4)
Ouça-me, ó Mãe, no dia da tribulação * tem piedade de minha oração..
Não me abandonar, ó Mãe, na hora da morte, mas socorre minha alma quando
deixará o corpo.
Envia-lhe o anjo santo para defendê-la dos inimigos.
Mostra-lhe sereno o juiz dos séculos * e pela tua graça, obtenha perdão.
Sinta entre as penas o teu alívio * e reserva para ela um lugar entre os eleitos de
Deus.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
4 ANT. Não me abandonar, ó Mãe, na hora da morte, mas socorre minha alma
quando deixará o corpo.
5 ANT. Guia-me, ó Mãe, à pátria e no dia da morte acolhe-me beninha.
SALMO 24 (5)
A ti, ó Mãe, eu levantei o meu coração, * pelas tuas orações não core ao julgamento
de Deus.
Meus inimigos não riem de mim * Porque em ti confiando acho fortaleza.
As armadilhas mortais não me superem * e as forças do mal não me impeçam de
andar.
O teu poder viole o ataque deles e tu, benigna, aceita a minha alma.
Digna-te para me guiar para a pátria e para me juntar às fileiras dos Anjos
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
5 ANT. Guia-me, ó Mãe, à pátria e no dia da morte acolhe-me beninha.
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
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V. Rogai por nos, pecadores.
R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito
ORAÇÃO
Virgem Santíssima, quanto teu coração se comoveu ao anúncio de que teu amado
Filho havia sido capturado pelos iníquos e condenado à cruz. Por essa tua dor,
empurra-nos para o arrependimento dos nossos pecados, porque na hora da morte a
nossa alma não tema o encontro do inimigo e a visão do juiz divino. Mostra-nos o seu
rosto alegre, porque tenhamos que desfrutar de alegria inefável.
Por Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor. Amém.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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SEGUNDA-FEIRA
Oração Diária, pág. 3
1 Ant. Nas tuas mãos, ó Mãe, recomendo o meu espírito, toda a minha vida e o meu
último dia.
SALMO 30 (1)
Em ti, ó Mãe, eu espero, não seja decepcionado eternamente, * leva-me em tua graça!
Curva-te para me ouvir * e me anima na dor. Tu és para me fortaleza e refúgio, * Tu
meu conforto e defesa.
Eu te chamei na aflição do meu coração e tu do céu me respondeste.
Em tuas mãos, ó Mãe, recomendo o meu espírito, * Toda a vida e meu último dia.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre e sempre. Amém.
1 Ant. Nas tuas mãos, ó Mãe, recomendo o meu espírito, toda a minha vida e o meu
último dia.
2 ANT. Tende piedade de mim do céu, ó Mãe e no momento da morte me abençoe a
tua graça.

SALMO 38 (2)
Eu propus, ó Mãe, cuidar da minha conduta * quando tu obtiveste para mim a graça
de Jesus Cristo.
Tua doçura tocou meu coração * ficou inflamada do teu amor a minha alma.
Ouça, ó Mãe, as minhas orações: vão em ruina os meus inimigos.
Tende piedade de mim do teu sublime trono * e não me deixa perdido neste miserável
vale.
Apoia meus pés para que não caia * e na morte me ajude a tua graça.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
2 ANT. Tende piedade de mim do céu, ó Mãe e no momento da morte me abençoe a
tua graça.
3 ANT. Tua intercessão fortifique minha alma e me salve no dia da morte.
SALMO 42 (3)
Faz-me justiça, ó Mãe, e defende a minha causa pelos ímpios, * Livrai-me da
serpente demoníaca e maligna.
A tua santa maternidade o dispersa, a tua bendita virgindade esmague sua cabeça.
As tuas orações tornam-me forte contra ele, os teus méritos aniquilem o seu poder.
Joga no abismo o perseguidor da minha alma, afundá-lo vivo no inferno!*
Eu na terra salmodiarei ao teu nome * e cantarei eternamente as tuas glórias.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
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3 ANT. Tua intercessão fortifique minha alma e me salve no dia da morte.
4 ANT. Na minha humilhação, ó Mãe, aguardo a tua misericórdia, porque angústias
mortais me oprimem.
SALMO 44 (4)
Ouça, ó Mãe, a minha oração * e não desprezar a minha súplica.
Fiquei profundamente entristecido * ao pensamento do juízo de Deus.
Sombras da morte me têm, * me invadiu o medo do inferno.
Na solidão espero o teu conforto * e na humilhação a tua misericórdia.
Glorifica o teu poder e os meus inimigos sejam derrotados.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
4 ANT. Na minha humilhação, ó Mãe, aguardo a tua misericórdia, porque angústias
mortais me oprimem.
5 ANT. Dai-me, ó Mãe, paz e salvação no último dia e inspira-me uma santa
confiança na vida e na morte.
SALMO 63 (5)
Recebei, ó Mãe, as minhas orações; * Livrai-me do terror do inimigo.
Doa aos teus filhos, ó Mãe, paz e salvação * no dia do tremendo julgamento.
Bendita és tu entre as mulheres * e bendito o fruto do teu seio.
Ilumina, ó Mãe, os meus olhos * e limpa minha cegueira!
Concedei-me uma santa confiança em ti * durante a vida e na hora da morte.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
5 ANT. Dai-me, ó Mãe, paz e salvação no último dia e inspira-me uma santa
confiança na vida e na morte.
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
V. Rogai por nos, pecadores.
R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito
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ORAÇÃO
Para as lágrimas, que derramaste ao ver o teu querido filho amaldiçoado e coberto de
injúrias, alcança-nos ó Virgem doce, a dor dos nossos pecados e lágrimas de
contrição saudável. Livrai-nos das tentações do inimigo, para não sermos
apresentados vencidos ao divino juiz, mas, arrependidos das nossas faltas, obtemos
perdão e graça no tempo da tribulação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor.
Ámen.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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TERÇA-FEIRA
Oração Diária, pág. 3
1 ANT. Protege-me sempre, ó Mãe, com a tua graça e a tua presença honre a minha
morte.
SALMO 66 (1)
Deus tenha piedade de mim e me abençoe * por intercessão de sua Mãe.
Tem piedade, ó Mãe, e reza por mim * Transforma em santa alegria, minha tristeza.
Brilha, estrela do mar, * Virgem fulgidíssima, inunda-me de luz.
Apaga as paixões do meu coração * Faz-me acalmar com tua graça.
Me proteja sempre tua ajuda; * Tua presença honre a minha morte.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
1 ANT. Protege-me sempre, ó Mãe, com a tua graça e a tua presença honre a minha
morte.
2 ANT. Ajuda-me, ó Mãe, no julgamento e diante de Deus defende a minha causa.
SALMO 72 (2)
Como é bom o Senhor * com quem honra a sua querida Mãe!
Ela é o conforto da nossa vida * e a melhor ajuda nas desgraças.
O inimigo envolveu de trevas a minha mente * Faz surgir, ó Mãe, a luz no meu
coração.
Desvia de mim a indignação de Deus * Acalma o Senhor com os teus méritos e as
tuas orações.
Ajuda-me, ó Mãe, no julgamento, * Seja minha advogada e defende a minha causa.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.

2 ANT. Ajuda-me, ó Mãe, no julgamento e diante de Deus defende a minha causa.
3 ANT. Eleva a confiança, o meu medo, ó Mãe, e salva-me dos perigos mortais.
SALMO 76 (3)
Virei a minha voz à Maria, a minha Mãe, e ela ouviu-me com a sua bondade.
Mudou o meu temor em santa confiança; * com a sua doce presença me acalmou.
Com a sua ajuda, escapei de grandes perigos e me subtrai ao poder do inimigo
maligno.
Dou graças ao Senhor e a ti, ó Mãe pia, por todos os dons da tua misericórdia.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
3 ANT. Eleva a confiança, o meu medo, ó Mãe, e salva-me dos perigos mortais.
4 ANT. Acorda, minha alma, corre ao encontro da rainha do céu.
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SALMO 79 (4)
Ouve-me, ó rei de Israel, faz-me digno de honrar a tua Mãe.
Levanta-te, ó pobre minha alma, * Corre ao encontro da rainha do céu.
Quebra todos os laços * e recebe-la com hinos de glória.
Por ela flui o palpite da vida * e do seu coração irradia toda a salvação.
Com a suave fragrância dos seus dons * as almas voltam à vida.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém.
4 ANT. Acorda, minha alma, corre ao encontro da rainha do céu.
5 ANT. Não me abandones, ó Mãe, em vida e em morte, mas intercede por mim junto
do teu filho Jesus.
SALMO 83 (5)
Como é doce ficar contigo, ó poderosa rainha; * na tua companhia, a vida é adorável.
Honrai-a, ó pecadores, * Ela ganhará para vocês graça e salvação.
O ardor da sua oração é mais bem-vindo do que qualquer perfume * a sua mediação é
sempre eficaz.
Intercede por mim junto de Jesus, teu filho, * e não me abandones em vida e em
morte.
O teu espírito é benéfico * e a tua graça enche a terra.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
5 ANT. Não me abandones, ó Mãe, em vida e em morte, mas intercede por mim junto
do teu filho Jesus.
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
V. Rogai por nos, pecadores.
R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito

ORAÇÃO
Virgem Beatíssima, para as angustias, que teu coração sustentou quando soubeste que
teu filho diletíssimo foi condenado à cruz, socorre-nos nas dores da nossa agonia.
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Ajuda-nos, ó Mãe, quando a nossa alma for minada pelo demônio e assustada ao
pensamento do juízo divino; liberta-nos da sentença da eterna maldição, porque não
estamos condenados para sempre às chamas do inferno.
Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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QUARTA-FEIRA
Oração Diária, pág. 3
1 ANT. Faz ó Mãe, que vivamos na graça do Espírito Santo e levemos nossas almas
ao seu santo fim.
SALMO 86 (1)
Fundamento de vida na alma do justo * é perseverar em teu amor até o fim.
A tua graça levanta o miserável na adversidade, * a invocação do teu doce nome
inspira-lhe confiança.
O Paraíso está cheio de tuas misericórdias * e o inimigo infernal está chocado com o
teu poder.
Tesouros de paz encontrará qualquer um que em ti confia * Quem não te invoca não
chegará ao reino de Deus.
Faz ó Mãe, que vivamos na graça do Espírito Santo * e leva as nossas almas ao seu
santo fim.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
1 ANT. Faz ó Mãe, que vivamos na graça do Espírito Santo e levemos nossas almas
ao seu santo fim.
2 ANT. No fim da minha vida, apareça-me o teu rosto adorável e a tua beleza roube a
minha alma.
SALMO 88 (2)
Eu vou cantar eternamente, ó Mãe, * tuas misericórdias.
O bálsamo de tua piedade cura o contrito de coração * e tua misericórdia acalma
nossas dores.
Teu rosto amável apareça para mim no final da vida * e tua beleza roube minha alma.
Excita, meu espírito para amar tua bondade, * move minha mente para exaltar tua
grandeza.
Salva-me dos perigos da tentação * e libera minha alma de todo pecado.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
2 ANT. No fim da minha vida, apareça-me o teu rosto adorável e a tua beleza roube a
minha alma.
3 ANT. Quem espera em ti, ó Mãe, colherá frutos da graça e Tu abrirás a porta do céu
para ele
SALMO 90 (3)
Quem confia na ajuda da Mãe de Deus * vive seguro sob a sua proteção.
O ataque dos inimigos não pode prejudicá-lo, nem a ofensa do mal.
Ela salva-o das ciladas do inimigo * e protege-o sob o seu manto.
Em seus perigos invocai Maria * e vossa casa será preservada pelo mal.
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Quem espera em ti colherá frutos de graças * e chegará certamente o céu.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
3 ANT. Quem espera em ti, ó Mãe, colherá frutos da graça e Tu abrirás a porta do céu
para ele
4 ANT. Aceita, ó Mãe, nossa alma e introduze-a na paz eterna.
SALMO 94 (4)
Venham aclamar nossa Mãe, * vamos louvar Maria, Rainha das Graças.
Vamos nos apresentar a ela com hinos de alegria;
Venham, vamos nos curvar a ela, * vamos confessar nossos pecados em lágrimas.
Obtém para nós, ó Mãe, perdão completo *, ajuda-nos no tribunal de Deus.
Aceita nossa alma até a morte * e introduze-a na paz eterna.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
4 ANT. Aceita, ó Mãe, nossa alma e introduze-a na paz eterna.
5 ANT. Ajuda-nos, oh Mãe, à beira da morte e alcançaremos a vida eterna

SALMO 99 (5)
Celebrai com júbilo à nossa Mãe, homens todos da terra, * entreguem-se a ela em
alegria e exultação.
Recorrei a ela com amor * e com compromisso segui seus exemplos.
Procurai por ela com carinho e ela vai se mostrar-vos *sede mundos de coração e
vocês desfrutarão de sua benevolência.
Teus protegidos, ó Mãe, terão paz e alívio, * Mas sem a tua ajuda não há esperança
de salvação. Lembra-te de nós, ó Mãe, e seremos livres do mal, * Resgata-nos na morte e
alcançaremos a vida eterna.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
5 ANT. Ajuda-nos, ó Mãe, à beira da morte e alcançaremos a vida eterna
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
V. Rogai por nos, pecadores.
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R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito
ORAÇÃO
Ó Virgem muito doce, uma dor imensa feriu tua alma quando viste teu Filho pregado
na cruz, ferido e machucado por espancamentos. Por este teu sofrimento, enche os
nossos corações de compaixão e arrependimento; infundi-lo com amor divino, para
que nossa alma seja lavada do vício e embelezada pela virtude. Desta miserável vida
nos eleva ao céu, onde um dia poderemos chegar, através de Jesus Cristo, teu Filho
nosso Senhor. Amém.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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QUINTA-FEIRA
Oração Diária, pág. 3
1 ANT. Conforta, ó Mãe, minha alma nos momentos extremos e defende minha causa
diante do Juiz dos séculos.
SALMO 100 (1)
Cantarei, ó Mãe, a tua misericórdia e a tua justiça, vou cantar para te na exultação do
coração.
Eu vou exaltar o teu nome e tua glória, * você irá oferecer conforto para a minha
vida.
Eu honrei tua honra e amor, * defende minha causa perante o Juiz dos séculos.
Tua graça e Tua bondade me conquistaram. * Não esteja desepcionado em minha
confiança.
Conforta-me nos últimos momentos e concede-me contemplar o Salvador.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
1 ANT. Conforta, ó Mãe, minha alma nos momentos extremos e defende minha causa
diante do Juiz dos séculos
2 ANT. Dá, ó Mãe, a eterna paz a quem espera em ti e não o abandones na agonia.
SALMO 103 (2)
Louva, ó minha alma, a abençoada Virgem * O seu nome e a sua glória vivem
eternamente.
Você brilha com uma beleza radiante, ó doce Maria *, ó Mãe, uma esplêndida veste
te rodeia.
De ti vem o remédio para o pecado, * o guia para a paz e o fervoroso amor.
Enche teus filhos de santas virtudes * e mantém longe a indignação de Deus.
Doa aos teus devotos a eterna alegria * e não deixá-los sozinhos na agonia.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
2 ANT. Dá, ó Mãe, a eterna paz a quem espera em ti e não o abandones na agonia.
3 ANT. Quem quer que invoque teu nome, Maria, não temerá a morte: e está
destinado a desfrutar com os anjos da paz.
SALMO 110 (3)
Te louvarei, ó Mãe, com todo o coração, * te glorificarei com toda a alma.
Os prodígios de tua graça e de tua misericórdia * serão eternizados diante do trono de
Deus.
Para ti tivemos de Deus a redenção * e a humanidade terá esperança de salvação.
Sábios são aqueles que te honram; * e terão parte entre os anjos da paz.
O teu nome é glorioso e admirável, * Quem o leva no coração não temerá a morte.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
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Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
3 ANT. Quem quer que invoque seu nome, Maria, não temerá a morte: e está
destinado a desfrutar com os anjos da paz.
4 ANT. Quando a minha alma sair deste mundo, vêm, ou Mãe, para acolhê-la.
SALMO 113 (4)
Quando minha alma deixará este mundo, * vem recebê-la, ó Mãe.
O Teu Celestial rosto a conforte * A vista de Satanás não a assuste.
Seja você a sua escala no reino dos céus * e o caminho direito para o paraíso.
Obtém do Pai perdão e paz * e um prêmio glorioso entre os abençoados.
Defende os teus devotos perante o juiz, leva a sua causa a sério.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
4 ANT. Quando a minha alma sair deste mundo, vêm, ou Mãe, para acolhê-la.
5 ANT. Eu fui tomado por uma angústia mortal e a visita de Maria me tranquilizou.
SALMO 114 (5)
Amei a Mãe do Senhor Deus meu, * a sua misericórdia me iluminou.
Eu estava tomado de ansiedade mortal * e a visita de Maria me tranquilizou.
Eu estava em perigo * e sua graça me reviveu.
Que sua memória permaneça em meu coração * e que o inimigo não possa me
prejudicar.
Dê a ela teus louvores, ó minha alma, e encontrarás conforto nos supremos
momentos.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
5 ANT. Eu fui tomado por uma angústia mortal e a visita de Maria me tranquilizou.
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
V. Rogai por nos, pecadores.
R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito
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ORAÇÃO
Virgem Santíssima, pelo tormento que te afligiu debaixo da cruz, quando o teu Filho
na dor entregou o espírito nas mãos do Pai e te confiou como Mãe ao discípulo João,
ajuda-nos na morte, quando não teremos força para te chamar e fracassarão nossos
sentidos. Lembre-te então, santíssima Mãe, das orações que agora nos te dirigimos e
apoia nosso espírito nessas necessidades extremas. Recomenda nossa alma ao teu
amado Filho, para que ele nos liberte de todo tormento e nos conduza à paz da pátria
celestial. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Ámen.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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SEXTA-FEIRA
Oração Diária, pág. 3
1 ANT. No dia da morte, ó Mãe, infunde-me alegria: como o teu espírito se alegrou
em Deus, teu Salvador.
SALMO 119 (1)
Na tribulação invoquei Maria * e ela me ouviu.
Liberta-me, ó Mãe, de todo mal * em todos os dias da vida.
Esmaga a cabeça do inimigo maligno * com a força do teu pé invencível.
Infunde alegria em meu coração *, o que fez com que você se regozijasse no Senhor.
Vem a Deus e intercede por mim * para que meus pecados sejam apagados.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
1 ANT. No dia da morte, ó Mãe, infunde-me alegria: como o teu espírito se alegrou
em Deus, teu Salvador.
2 ANT. Obtém para nós, ó Mãe, paz e perdão, para podermos morrer piedosamente
no Senhor.

SALMO 121 (2)
Senti intensa alegria, ó Rainha dos Céus *, com o pensamento de que entraremos na
casa de Deus com você.
Ó Céu, lar celestial, * podemos te alcançar seguindo Maria.
Obtém para nós, ó Virgem, paz e perdão * e vitória triunfante sobre nossos inimigos.
Conforta e consola nossos corações * com a doçura de tua piedade.
Espalha, ó Mãe, sobre nós tua clemência * para podermos morrer piedosamente no
Senhor.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
2 ANT. Obtém para nós, ó Mãe, paz e perdão, para podermos morrer piedosamente
no Senhor.
3 ANT. Conforta-nos, ó Mãe, no caminho da vida e ajuda-nos no dia da tribulação.
SALMO 124 (3)
Quem confia na Mãe de Deus * não temerá diante do inimigo.
Exultai, todos vocês que A amais, * Ela irá vos ajudár na tribulação.
Lembra-te, ó Mãe, da tua fé, * e nos consolide na jornada da vida.
Olha para nos com ternura, ó Mãe, * e aborreçe nossos inimigos.
Que tuas obras sejam abençoadas: abençoadas sejam tuas maravilhas sagradas.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
3 ANT. Conforta-nos, ó Mãe, no caminho da vida e ajuda-nos no dia da tribulação.
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4 ANT. Faz, ó Mãe, que eu venha a Deus com uma morte santa e mostra-me o fruto
do teu ventre benevolente.
SALMO 128 (4)
Os inimigos há muito me atacam: livra-me, ó Mãe, e protege-me.
Não lhes dê poder sobre mim: mantém meu coração e meus sentidos.
Obtém para nós o perdão dos pecados * e a graça do Espírito Santo.
Faz a nossa penitência meritória * para alcançarmos a Deus com um fim santo.
E então nos mostra o glorioso fruto do teu peito.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
4 ANT. Faz, ó Mãe, que eu venha a Deus com uma morte santa e mostra-me o fruto
do teu ventre benevolente.
5 ANT. Leva-me, ó Mãe, à salvação e não me esqueças no dia da morte.
SALMO 129 (5)
Das profundezas do meu coração, invoco-te, Mãe, escuta a minha voz.
Por favor, ouça * os louvores de tua glória.
Livra-me dos adversários e espalha suas armadilhas.
Protege-me do mal * não me esqueças no dia da morte.
Tenta me guiar para a salvação e meu nome seja escrito entre os santos.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
5 ANT. Guia-me, ó Mãe, para a salvação e não me esqueças no dia da morte.
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
V. Rogai por nos, pecadores.
R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito
ORAÇÃO
Virgem Imaculada, tu não pudeste reter tuas lágrimas enquanto seguravas teu filho
sem vida ao coração, deitado da cruz, e podia ver seus membros brancos cobertos de
feridas. Permite-nos lamentar nossos pecados e repará-los com sincera penitência; e
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quando nosso corpo apodrecerá na morte, faz nossa alma brilhar com a sinceridade da
inocência e possa desfrutar do amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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SABADO
Oração Diária, pág. 3
1 ANT. Conforta-nos, ó Mãe, no dia da morte: e apresenta-nos ao Senhor.
SALMO 130 (1)
Ó Mãe, o meu coração não é orgulhoso * nem meus olhos parecem desdenhosos.
O Todo-Poderoso te abençoou * e através de você ele destruiu nossos inimigos.
Bendito Deus, que te preservou do pecado original * e te fez nascer imaculada.
Bendito é aquele que desceu em você * você se tornou a Mãe pelo seu poder.
Dá-nos o conforto da tua graça * e apresenta-nos ao Senhor
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
1 ANT. Conforta-nos, ó Mãe, no dia da morte: e apresenta-nos ao Senhor.
2 ANT. Vamos nos voltar para Maria no dia da morte e ela nos abrirá o céu.
SALMO 134 (2)
Louvai o nome do Senhor * abençoai Maria, sua Mãe.
Renovai suas súplicas a Maria *. Ela despertará boas intenções em vocês.
Vamos até ela com um coração contrito * e não sentiremos o desejo pelo pecado.
Aqueles que pensam em você com espírito sereno * encontrarão paz e doçura.
Nós oferecemos nossas ações para ela, * ela vai abrir o céu para nós.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
2 ANT. Vamos nos voltar para Maria no dia da morte e ela nos abrirá o céu.
3 ANT. Quando eu te chamo, ó Mãe, escuta-me, aumenta o vigor da minha alma.
SALMO 137 (3)
Ó Mãe, eu te louvarei de todo meu coração * porque você obteve para mim a
misericórdia de Jesus.
Ouça, ó Mãe, minhas invocações * e eu irei te louvar junto com os Anjos.
Quando te invoco, responde-me, * aumenta minha força.
Todos os povos te darão glória, porque por tua vida a salvação nos foi dada.
Liberta os teus filhos de toda perturbação, * vivam em paz sob a tua protecção.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
3 ANT. Quando eu te chamo, ó Mãe, escuta-me, aumenta o vigor da minha alma.
4 ANT. O inimigo me ameaça, ajuda-me, ó Mãe, a não cair nisso.
SALMO 141 (4)
Eu levanto minha voz para Maria * e humildemente imploro a ela.
Eu abro meu coração para você * Eu quero te mostrar minha dor.
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O inimigo me ameaça, * tenta me enganar.
Ajuda-me, ó Mãe, para que eu não caia diante dele, * deixa-me obter a vitória
completa.
Livra-me da sua opressão, para que eu possa louvar o poder de Deus para sempre.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
4 ANT. O inimigo me ameaça, ajuda-me, ó Mãe, a não cair nisso.
5 ANT. Quando o meu espírito vai deixar o corpo, confio-o a você, ó Mãe, para
acompanhá-lo a Deus.
SALMO 145 (5)
Louva a tua Mãe, minha alma; * Quero glorifica-la por toda a vida.
Nunca deixes de elogia-la; * Pensa nela em todos os momentos.
Quando meu espírito deixará o corpo * confio-o a você, ó Mãe, para acompanhá-lo a
Deus.
Não o perturbe a memória dos seus pecados, nem o inquiete a aproximação do
maligno..
Leva-o ao lugar da salvação *, onde esperar com confiança o Redentor.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
5 ANT. Quando o meu espírito vai deixar o corpo, confio-o a você, ó Mãe, para
acompanhá-lo a Deus.
PRECES
V. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.
R. Defende-nos do inimigo e recebe-nos na hora da morte.
V. Ilumina os nossos olhos porque não morramos em pecado.
R. E o nosso inimigo não possa se vangloriar de nos ter derrotado.
V. Salva-nos da violência do inimigo.
R. E preserva do seu poder a nossa alma.
V. Salva-nos pela tua misericórdia.
R. Ó Mãe, não ficaremos confusos porque te invocamos.
V. Rogai por nos, pecadores.
R. Agora e na hora da nossa morte.
V. Ouça, ó Mãe, a nossa oração.
R. E chegue à te o nosso grito
ORAÇÃO
Virgem muito gloriosa, chorando, desolada, você acompanhou o seu Filho unigênito
ao sepulcro, o conforto da sua alma. Por essa dor, 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. Obtém para nós a graça de
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morrer confortados pelos sacramentos da Igreja para encontrar misericordiosamente o
divino Juiz. Por Jesus Cristo, seu Filho, Nosso Senhor. Amém.
Cântico, na p. 25
Oração final, na p. 27
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CÂNTICO
Louvamos-te, Mãe de Deus * Celebramos-te como Mãe e Virgem.
Toda a terra te venera * Filha do eterno Pai.
Os anjos e os arcanjos, os tronos e os principados * Servem-te fielmente.
Os Poderes, as Virtudes e os Domínios te obedecem devotamente.
Os querubins, os serafins e todos os coros dos anjos te cercam felizes.
Todas as criaturas angélicas * te proclamam perpetuamente:
Santa, Santa, Santa * Maria Mãe de Deus, Mãe e virgem.
Os céus e a terra estão cheios * da glória do teu filho.
O coro glorioso dos Apóstolos * Te elogia Mãe do Criador.
A multidão dos abençoados mártires * te glorifica Mãe de Cristo.
O glorioso exército dos Confessores* te proclama como o templo da Santíssima
Trindade.
O adorável coro das virgens * Te aponta modelo de virginal humildade.
Toda a corte celestial te honra como sua rainha.
Por todo o mundo a igreja te exalta * Mãe da divina majestade.
Mãe do rei do céu, * Santa, doce e pia. Tu és senhora dos anjos * Porta do paraíso.
Tu escala do Reino dos céus * Arca de piedade e de graça.
Fonte da misericórdia * Noiva e Mãe do eterno rei.
Templo do Espírito Santo, moradia da Beatíssima Trindade.
Tu Medianeira entre Deus e os homens * Amorosa Distribuidora de graças.
Tu ajuda dos cristãos, * Refúgio dos pecadores.
Tu Senhora do mundo, rainha do céu * E, depois de Deus, única nossa esperança.
Tu salvação de quem te invoca, Porto dos náufragos * Alívio dos miseráveis, refúgio
dos moribundos.
Tu Mãe dos abençoados * e alegria dos eleitos.
Tu aperfeiçoas os justos e reúne os errantes.
Em te as promessas dos Patriarcas * e as profecias dos Profetas se tornam realidade.
Tu guia dos Apóstolos, * Professora aos evangelistas.
Tu força dos mártires, modelo dos confessores * Decoro e alegria das virgens.
Tu, para salvar o homem caído, * acolheste no ventre o Filho de Deus.
Tu, ao vencer o antigo adversário, tu reabriste aos fiéis o paraíso.
Junto com o Filho * te sentas à direita do Pai.
Ó Virgem Maria, roga por nós teu Filho * que um dia será nosso juiz.
Por favor, ajuda teus filhos, * redimidos com o precioso sangue de teu Filho.
Faz, ó pia virgem, que junto com os santos * somos recompensados com a eterna
glória.
Salva o teu povo, ó Mãe * porque ele faz parte da herança do teu Filho.
Guia-nos nesta vida e guarda-nos para a eternidade.
Todos os dias, ó pia virgem, * te dirigimos a nossa deferência.
E ansiamos por cantar os teus louvores eternamente * com os lábios e com o coração.
Agracia-te, ó doce Maria, * para nos manter sem pecado.
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Tende piedade de nós, ó pia Mãe, porque confiamos em ti.
Em ti esperamos, querida nossa Mãe, * Defende-nos eternamente.
Louvor e poder são adequados para te * honra e glória.
Amém.
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ORAÇÃO FINAL
SEGUNDA-FEIRA
A chama ardente e suave da tua caridade, ó Senhor, me afaste das coisas terrenas,
para que eu morra de amor por você, que se dignou a morrer por mim. Amém.
TERÇA-FEIRA
Ó Santa Virgem Maria, não há no mundo criatura tão bonita como ti. Ó filha e Serva
do Pai Celestial; ó Mãe santíssima de Jesus Cristo, e noiva do Espírito Santo, roga
por nós com o Santo Arcanjo Miguel e com todos os santos, teu filho, nosso
diletíssimo Senhor e mestre. Amém.
QUARTA-FEIRA
Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que Te dignaste nascer da Imaculada Virgem
Maria; deixa-nos servi-te com um coração puro e agradar-te com um coração
humilde. Amém
QUINTA-FEIRA
Santíssima Virgem Maria, Rainha do mundo e Senhora dos Anjos, por favor, peça
alívio, às almas do Purgatório, perdão aos pecadores, perseverança na bondade aos
justos. E defende-nos, tão fracos, de todos os perigos. Amém.
SEXTA-FEIRA
Ó minha Mãe, Maria Santíssima, me entrego hoje e sempre à tua misericordiosa
proteção. A ti recomendo a alma e o corpo para a hora da morte. A ti entrego a minha
esperança, o conforto, as penas e o fim da vida. Faz que pela tua intercessão e pelos
teus méritos, todas as minhas ações sejam feitas de acordo com o teu consentimento e
a vontade do teu filho. Amém.
SÁBADO
Ó Maria, Mãe de Deus e virgem cheia de graça, conforto de todos os oprimidos que
te invocam, pela grande alegria que sentiste à ressurreição de Jesus, consola a minha
alma. Agracia-te ajudar-me com o teu filho no último dia, quando eu ressurgir em
alma e corpo para dar conta de todas as minhas ações. Pela tua intercessão, Virgem e
Mãe compassiva, possa evitar a sentença de condenação e chegar à alegria eterna
com os eleitos de Deus. Amém
DOMINGO
Ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca abandone quem a ti recorre e te invoca, eu
me dirijo a ti animado por confiança e por favor atraente. Ó Mãe de Jesus, ouça-me.
Amém.

