NOVENÁRIO EM LOUVOR À

Nossa Senhora
Imaculada Conceição

Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora da
Imaculada Conceição
A Santíssima Virgem Maria é aquela que pode, verdadeiramente, nos ajudar a encher as talhas da nossa vida. Maria,
mãe do filho de Deus, é exemplo de fé, devoção, perseverança. Ao realizar uma novena, buscamos assemelhar
nosso coração ao Seu. De modo que possamos seguir seu
exemplo de vida cristã e fé nos projetos que Deus prepara
para nós. Advogada nossa, é através dela, nossa Mãe,
que elevamos nossas súplicas, angústias e pedidos ao Pai.
Fazendo valer com fé o que rezamos, pedimos que seja nosso
socorro, agora e na hora de nossa morte.
Amém!

Padre Kleina
Pároco Paróquia Imaculada Conceição do Guabirotuba
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Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o
pecado original e por isto merecestes o título de Nossa
Senhora Imaculada Conceição.
E por terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo
Gabriel vos saudou com as belas palavras: Ave Maria,
cheia de graça.
Nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino
Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações
e evitarmos os pecados e, já que vos chamamos de Mãe,
atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver
como dignos filhos vossos.
Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós.
Amém!

RITOS INICIAIS
CANTO DE ENTRADA
IMACULADA MARIA DE DEUS
Imaculada Maria de Deus
Coração pobre acolhendo Jesus
Imaculada Maria do povo
Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz
Um coração que era sim para a vida
Um coração que era sim para o irmão
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Um coração que era sim para Deus
Reino de Deus renovando este chão
Olhos abertos pra sede do povo
Passo bem firme que o medo desterra
Mãos estendidas que os tronos renegam
Reino de deus que renova esta terra!
Faça-se, ó pai, Vossa plena vontade
Que os nossos passos se tornem memória
Do amor fiel que Maria gerou
Reino de Deus atuando na história

SAUDAÇÃO INICIAL
CEL.: Irmãos, unidos a Nossa Senhora Imaculada Conceição,
iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
TODOS: Amém!
CEL.: A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, com
a proteção de Nossa Senhora Imaculada Conceição
estejam sempre convosco.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.
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RITO PENITENCIAL
SAUDAÇÃO À VIRGEM IMACULADA
CEL.: Celebramos, pois neste dia, os louvores da Virgem
Maria. Ela é Nossa Senhora Imaculada Conceição, de
cujo seio brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo!
CANTOR: Dizei lábios Meus.
TODOS: Palavras benditas em louvor da virgem nossa
mãe querida

Lado A) Deus vos salve virgem, mãe Imaculada, rainha de
clemência de estrelas coroada.
Lado B) Por vós, Mãe da graça, mereçamos ver a Deus nas
alturas com todo prazer.
Lado A) Nuvem benfazeja, nuvem promissora, da graça e
da vida, sois a portadora.
Lado B) Ó bendita hora, por Deus proferida, quando em
Nazaré, vós fostes nascida.
Lado A) Deus vos salve Virgem, serva do Senhor, que a
santa palavra, ouviste com amor.
Lado B) Mãe todas as coisas, vós as meditáveis. E a santa
palavra, nelas escutáveis.
Lado A) Fostes mãe eleita, do verbo encarnado. E ao
mundo trouxeste, divinal recado.
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Lado B) Deus vos salve mestra, do melhor ensino, fazei
tudo o quanto, vos disser meu filho.
Lado A) Ó Virgem Bendita, mãe de Jesus Cristo, eis a vossa
mãe, diz-nos vosso filho.
Lado B) Do alto do calvário, mãe nos recebestes e com
vosso manto, vós nos protegestes.
Lado A) Vós sobre os anjos sois purificada, de Deus à mão
direita estais de ouro ornada.
Lado B) Amparai a todos, que na opressão, buscam em
Jesus a libertação.
TODOS: Glória ao Pai, ao Filho e ao amor também, Deus
que vos criou, para o nosso bem.
ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
Ó Imaculada Conceição, eu recorro a vós pedindo
amparo e proteção.
Vós que sois a Mãe da misericórdia, a consoladora dos
aflitos o refúgio e amparo dos pecadores, sede minha
força em toda a minha vida.
Alcançai-me, Imaculada Conceição, a graça que
humildemente vos peço, pois, em vosso coração cheio
de ternura eu coloco com confiança esta prece que agora
faço.
(faça sua prece neste momento)
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Ao vosso coração, que experimentou a dor, entrego
minhas dores e sofrimentos, as dores e sofrimentos da
humanidade. Olha, Mãe Imaculada, por todas as pessoas.
Meus familiares e amigos; Minha comunidade e meu
país; A todos protege e acompanhe.
Sede também, ó Mãe de bondade, conforto e amparo
de todos os atribulados; dos pobres e doentes; dos sem
trabalho e famintos; das crianças que sofrem e não vos
esqueçais dos pecadores. A todos fazei sentir que sois
Mãe.
Amém!

ORAÇÃO DA COLETA
ORAÇÃO - 1º DIA
CEL.: Senhor, nosso Deus, honrastes a nossa paróquia com
o título glorioso de N. Sra. Imaculada Conceição.
Concedei a todos nós que celebremos sob a sua
proteção, possamos chegar a verdadeira montanha
que é Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do
Espírito Santo.
TODOS: Amém!
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ORAÇÃO - 2º DIA
CEL.: Eterno Pai, que colocastes na Virgem Maria o trono
querido de vossa sabedoria, iluminai a igreja com a
luz do verbo da vida, a fim de que no esplendor da
verdade, caminhemos para o pleno conhecimento do
Vosso mistério do amor. Por Cristo Nosso Senhor.
TODOS: Amém!
3ºTERCEIRO DIA
CEL.: Deus Pai de misericórdia, vosso único filho morrendo
na cruz, deu-nos sua Mãe, a Virgem Maria, para ser
nossa mãe. Fazei que, animada por seu amor, a igreja,
sempre mais aberta ao Espírito Santo, exulte pela
santidade de seus filhos e reúna todos os povos do
mundo em sua única família. Por Cristo Nosso Senhor.
TODOS: Amém!
ORAÇÃO - 4º DIA
CEL.: Senhor nosso Deus, que fizeste da Virgem Maria o
modelo de quem acolhe a vossa palavra e a põe em
prática, abri o nosso coração a felicidade da escuta, e
com a força do Vosso Espírito fazei que nos tornemos
lugares santos, onde se realiza hoje vossa palavra de
salvação. Por Cristo Nosso Senhor.
TODOS: Amém!
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ORAÇÃO - 5º DIA
CEL.: Pai santo, que no caminhar da igreja peregrina sobre a
terra, colocastes Maria como luminoso sinal, por sua
intercessão sustentai a nossa fé e reanimai a nossa
esperança, para que nenhum obstáculo nos faça
desviar do caminho que leva a salvação. Por Cristo
Nosso Senhor.
TODOS: Amém!
ORAÇÃO - 6º DIA
CEL.: Ó Deus, Pai de Cristo nosso Salvador, que em Maria,
Virgem Santa e mãe dedicada, nos destes a imagem da
igreja, enviai Vosso Espírito Santo em auxílio à nossa
fraqueza, para que perseverando na fé, cresçamos no
amor e caminhemos todos até a esperada bem-aventurança. Por Cristo Nosso Senhor.
TODOS: Amém!
ORAÇÃO - 7º DIA
CEL.: Ó Deus bondoso, que em Maria, primogênita da
redenção nos destes uma mãe de imensa ternura,
abri nossos corações à alegria do Espírito e fazei que,
a imitação da Virgem, aprendamos a vos dar graças
pela maravilhosa obra realizada no Cristo Vosso Filho,
pelo mesmo Cristo Nosso Senhor.
TODOS: Amém!
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ORAÇÃO - 8º DIA
CEL.: Assisti os vossos fiéis, ó Senhor, no caminho da vida
e pela intercessão da Bem-Aventurada Virgem, fazei
que subamos felizes até vossa sagrada presença. Por
Jesus Cristo Nosso Senhor, que é Deus e vive e reina
para sempre.
TODOS: Amém!
ORAÇÃO - 9º DIA
CEL.: Senhor, nosso Deus, honrastes a nossa paróquia com
o título glorioso de N. Sra. Imaculada Conceição.
Concedei a todos nós que celebremos sob a sua
proteção, possamos chegar a verdadeira montanha
que é Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do
Espírito Santo.
TODOS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA
1ª LEITURA
SALMO RESPONSORIAL
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ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO
ALELUIA
Aleluia, Aleluia!
A minh’alma abrirei!
Aleluia, Aleluia!
Cristo é meu Rei!
ALGUÉM DO POVO EXCLAMA
Alguém do povo exclama: Como é grande, ó Senhor!
Quem te gerou e alimentou.
Jesus responde: ó mulher pra mim é feliz.
Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou!
Aleluia, Aleluia , Aleluia, Aleluia (2x)
Nem todo que me diz: Senhor, Senhor, chega ao céu
Mas só quem obedece o Pai!
Jesus se a igreja louva tua mãe, louva a ti
E espera que a conduzas pela estrada onde vais!
INTERCESSÃO
LADAINHA DE NOSSA SENHORA
LADAINHA 1
Santa Maria Mãe Imaculada, Rogai por nós! (2X)
Ó Virgem pura, Imaculada, Mãe de Jesus e nossa alegria.
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Nosso trabalho no dia a dia, abençoai Virgem Maria.
Luz esperança e proteção, aos que esperam a salvação.
(Para época de natal e ano novo)
Neste Natal as nossas famílias, abençoai Virgem Maria.
No ano novo as nossas famílias, abençoai Virgem Maria.
CEL.: OREMOS: Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos
pela Virgem Maria que honramos com o título de
Nossa Senhora Imaculada Conceição. Que por meio
de sua poderosa intercessão, possamos nos tornar
autênticas testemunhas do Evangelho.
Ó Maria, Mãe e padroeira nossa, estende o teu manto de proteção sobre todos os que no silêncio e na
oração querem ser o sal da terra e a luz do mundo.
LADAINHA 2
Deus Pai do Céu. Tende piedade.
Deus Filho Redentor. Piedade de nós.
Espírito Santo. Tende piedade.
Santíssima Trindade. Piedade de nós.
Santa Maria. Rogai por nós!
Santa Mãe de Deus. Rogai por nós!
Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós!
Mãe da Igreja. Rogai por nós!
Serva do Senhor. Rogai por nós!
Virgem Fiel. Rogai por nós!
Eleita do Senhor. Rogai por nós!
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Filha predileta do Pai. Rogai por nós!
Bendita entre as mulheres. Rogai por nós!
Cheia de graça. Rogai por nós!
Templo do Espírito Santo. Rogai por nós!
Bem aventurada. Rogai por nós!
Honra da humanidade. Rogai por nós!
Sinal de eternidade. Rogai por nós!
Nossa Senhora. Lembrai ao Senhor.
Que somos pecadores. Lembrai ao Senhor.
A humanidade inteira. Lembrai ao Senhor.
A fraternidade dos povos. Lembrai ao Senhor.
Os que vivem nas prisões. Lembrai ao Senhor.
Os que são perseguidos. Lembrai ao Senhor.
Os que são oprimidos. Lembrai ao Senhor.
Os que dirigem as nações. Lembrai ao Senhor.
Os que lutam na guerra. Lembrai ao Senhor.
Os que promovem a paz. Lembrai ao Senhor.
Os que morrem de fome. Lembrai ao Senhor.
Os que amam a justiça. Lembrai ao Senhor.
Os evangelizadores. Lembrai ao Senhor.
Rainha do amor. Rogai por nós!
Ó Mãe Imaculada. Rogai por nós!
Nossa Padroeira. Rogai por nós!
LADAINHA 3
Mãe de Deus, clamamos a vós.
1. Os coros dos anjos vos louvam. Maria, clamamos a vós.
2. Saúdam-vos todos os santos.
3. O mundo dos astros vos louva.
14
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4. A Santa Igreja vos louva.
5. Os homens na terra vos louvam. Mãe de Deus, clamamos a vós.
6. Vós sois medianeira das graças. Maria, clamamos a vós.
7. Sois sede de sabedoria.
8. Sois Mãe da eterna beleza.
9. Sois Mãe do perpétuo socorro.
10. Sois Mãe do amor verdadeiro. Mãe de Deus, clamamos
a vós.
11. Sois fonte de toda virtude. Maria, clamamos a vós.
12. Sois Templo do Espírito Santo.
13. Sois arca da Nova Aliança.
14. Do reino do céu sois a porta.
15. Sois glória da Santa Igreja. Mãe de Deus, clamamos a
vós.
16. Vós sois o refúgio das dores. Maria, clamamos a vós.
17. Vós sois o auxílio do povo.
18. Vós sois dos enfermos saúde.
19. Consolo dos desamparados.
20. Na morte sois nossa esperança. Mãe de Deus, clamamos a vós.
CEL.: OREMOS: Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos
pela Virgem Maria que honramos com o título de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Que por meio de sua
poderosa intercessão, possamos nos tornar autênticas
testemunhas do Evangelho.
Ó Maria, Mãe e padroeira nossa, estende o teu manto
de proteção sobre todos os que no silêncio e na oração
querem ser o sal da terra e a luz do mundo.
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LADAINHA 4
Nossa Senhora Imaculada, ensina-nos a dizer, Amém! (2X)
Quando a noite está perto, e obscurecida a fé.
Quando a vontade do Pai, não é fácil de se fazer.
Quando temos que nos esquecer, para pensar em alguém.
Quando deitamos a noite, fechando o dia na fé.
CEL.: OREMOS: Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos
pela Virgem Maria que honramos com o título de
Nossa Senhora Imaculada Conceição. Que por meio de
sua poderosa intercessão, possamos nos tornar autênticas testemunhas do Evangelho.
Ó Maria, Mãe e padroeira nossa, estende o teu manto
de proteção sobre todos os que no silêncio e na oração
querem ser o sal da terra e a luz do mundo.
LADAINHA 5
Santa Mãe de Deus, rogai por nós! (2x)
Vós sois toda cheia de graça
Convosco está o Senhor
Sois serva fiel do Senhor
Bendita sois entre as mulheres
Santa Maria, rogai por nós!
Santa Mãe de Deus, rogai por nós! (2x)
Vós sois o socorro nas lutas
Da paz sois fiel mensageira
16
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Sois templo do Espírito Santo
Sois arca da Nova Aliança
Santa Maria, rogai por nós!
Santa Mãe de Deus, rogai por nós! (2x)
Vós sois o auxílio do povo
Vós sois dos enfermos saúde
Consolo dos desamparados
Agora e na morte rogai por nós
Santa Maria, rogai por nós!
CEL.: OREMOS: Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos
pela Virgem Maria que honramos com o título de
Nossa Senhora Imaculada Conceição. Que por meio de
sua poderosa intercessão, possamos nos tornar autênticas testemunhas do Evangelho.
Ó Maria, Mãe e padroeira nossa, estende o teu manto
de proteção sobre todos os que no silêncio e na oração
querem ser o sal da terra e a luz do mundo.

SÚPLICA DE CADA DIA
SÚPLICA - 1º DIA
CEL.: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
CEL.: Maria na humana insegurança, aceitou ser mãe do
Salvador.
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TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: neste mundo
perturbado nunca recusemos o amor.
CEL.: Maria no discreto respeito, aceitou a missão de Jesus.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: em nós também
se cumpra a vontade do Senhor.
CEL.: Maria na companhia amiga, seguiu os passos de seu
filho.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: na alegria e na
tristeza permaneçamos seguidores de Jesus.
CEL.: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
SÚPLICA - 2º DIA
CEL.: Maria respondeu: “Faça-se em mim segundo a Tua
vontade”.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
CEL.: Maria, generosa, prestativa, ajudou Isabel.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: e transformaremos em doce o que tem sabor de fel.
CEL.: Maria chegou e não teve pressa de partir.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: e na ajuda aos
irmãos vamos o tempo repartir.
CEL.: Maria serviu e deu aos parentes muita alegria.
18
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TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: paz e amor
semearemos no trabalho de cada dia.
CEL.: Maria voltou para recepcionar o Salvador.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: que na luta da
vida bendigamos ao Senhor!
CEL.: Maria respondeu: “Faça-se em mim segundo a Tua
vontade”.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
SÚPLICA - 3º DIA
CEL.: No lazer com seu descanso busquemos a companhia
do Senhor.
TODOS: Num coração tranquilo habita a caridade e cresce
a arte de viver.
CEL.: Para os desafios da vida, Maria silenciosa buscava inspiração.
TODOS: Alcançai-nos, ó Mãe, a sabedoria de que precisamos.
CEL.: Longe da agitação, a Mãe de Jesus fazia da oração seu
refúgio.
TODOS: Suplicamos ao Senhor que nunca nos afoguemos
no corre corre do trabalho.
CEL.: Na Sagrada Família os encontros fraternos geravam
novas forças.
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TODOS: Tenhamos corações sensíveis que vão as fontes
da salvação.
CEL.: Serena na prosperidade, Maria era corajosa nas adversidades.
TODOS: Socorrei-nos ó Mãe, em nossas tribulações e
dai-nos a paz de Cristo.
CEL.: Como esposa de José, Maria era uma presença amiga,
sempre disponível.
TODOS: Que nas horas de lazer, nos aproximemos dos
irmãos.
SÚPLICA - 4º DIA
CEL.: Maria concebeu pelo poder do Espírito, e dela nasceu
o Salvador.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
CEL.: Maria simples e humilde, serviu a Deus com grande
alegria.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: que o Espírito
Santo nos eduque na celeste sabedoria.
CEL.: Maria em sua missão de Mãe, muitos problemas experimentou.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: também de
mim se possa dizer: o peso da cruz paciente
carregou.
CEL.: Maria sempre atenta meditava a palavra de Deus.
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TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: ajudai todo
cristão a fazer o bem e amar os seus.
CEL.: Maria sempre uniu ao trabalho a oração.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus: em nós o
Espírito habite e nos conduza pela mão.
CEL.: Maria concebeu pelo poder do Espírito, e dela nasceu
o Salvador.
TODOS: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
SÚPLICA - 5º DIA
CEL.: Maria escutou o chamado e respondeu: “Eis aqui a
escrava do Senhor”.
TODOS: Não permitais, ó Mãe, que recusemos nossa
vocação.
CEL.: O chamado de Deus se prolongou na vida de Maria, que
não recuou.
TODOS: Alcançai-nos Virgem fiel, o dom da perseverança.
CEL.: Maria cumpriu a vontade de Deus: chorou e riu, sofreu
mas triunfou.
TODOS: Rainha dos mártires, conservai-nos unidos a
Cristo Jesus.
CEL.: De sua Mãe, Jesus admirou a coragem de lutar, a esperança de vencer.
TODOS: Mãe dos peregrinos, suavizai a nossa dor.
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CEL.: Todas as gerações louvam Maria: sua missão se prolonga
para sempre.
TODOS: Rainha dos santos, conduziu-nos a felicidade
eterna.
CEL.: Maria escutou o chamado e respondeu: “Faça-se em
mim a vontade de Deus”.
TODOS: Não permitais, ó Mãe, que recusemos nossa
vocação.
SÚPLICA - 6º DIA
CEL.: Maria aprofundava sua união com Jesus nas reuniões da
“fração do pão”.
TODOS: Dai-nos ó Mãe, profunda devoção pelo mistério
da Eucaristia.
CEL.: Pela Santa Comunhão, Nossa Senhora experimentava a
paz que vem de Deus.
TODOS: Que este santo mistério alegre sempre o nosso
coração.
CEL.: Na oração com os irmãos, Maria louvava a Deus pela
obra da salvação.
TODOS: Ó Virgem Santa, tabernáculo de Deus, aproxima-nos de Cristo Jesus.
CEL.: A Eucaristia nos lembra: o amor elimina distâncias,
promove a fraternidade.
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TODOS: Auxílio dos cristãos, sustentai a igreja na defesa
dos mais fracos.
CEL.: Pela Santa Comunhão, Maria sentia-se comprometida
com o mundo em paz.
TODOS: Rainha dos povos, em todos fazei germinar as
sementes de justiça.
CEL.: Maria nos aponta seu Filho e diz: convosco Ele está
todos os dias.
TODOS: Ó Santa Mãe, que a presença de Jesus nos confraternize pois somos irmãos.
SÚPLICA - 7º DIA
CEL.: Maria, generosa no amor a Deus, nunca se cansou de
servir os outros.
TODOS: Mãe do dedicado amor, intercedei por todos nós.
CEL.: A Mãe de Jesus não suspeitava mal nem guardava
ressentimentos.
TODOS: Ó Senhora livrai-nos da maldade e do rancor.
CEL.: Embora sofrida, Maria não desanimava nem conhecia
a revolta.
TODOS: Virgem humilde e bondosa, fazei-nos crescer no
amor.
CEL.: Maria foi abençoada e ela soube acolher os dons de
Deus.
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TODOS: Santa Mãe educai-nos no esforço de receber o
que o Senhor nos dá.
CEL.: Esposa de São José, Maria também aprendeu que amar
é servir.
TODOS: Que também nós aprendamos, ó Mãe: Mais
recebe quem mais serve.
CEL.: Na glória celeste Maria contempla o amor perfeito do
Deus Salvador.
TODOS: Que um dia com ela Estejamos. Por isso pedimos:
rogai por nós.
SÚPLICA - 8º DIA
CEL.: Maria sempre seguiu a Jesus, pelo resto, pouco se
preocupou.
TODOS: Santa Mãe, nós vos pedimos: aproximai-nos de
Jesus.
CEL.: Humilde e corajosa, Maria abraçou paciente a cruz.
TODOS: Virgem bondosa, quando a vida nos maltrata,
ajudai-nos a perseverar.
CEL.: Deus entrou na vida de Maria, e ela o acolheu em seu
coração.
TODOS: Imaculada Conceição, revesti-nos com o manto
de vossas virtudes.
CEL.: Maria sacrificou tanto de si, mas com isto muito ganhou.
24
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TODOS: Santa Mãe, cresçamos nós também para maior
perfeição.
CEL.: Misteriosos são os caminhos de Deus, isto Maria
experimentou.
TODOS: Mãe Imaculada, fazei que nos entreguemos na
mão do Senhor.
CEL.: Agora com Jesus na glória celeste, Maria não deixa de
rezar.
TODOS: Para que sejamos bons filhos, irmãos na caridade,
adultos em Jesus.
SÚPLICA - 9º DIA
CEL.: Maria, imersa nos afazeres da vida, conservava seu
coração em Deus.
TODOS: Rogai por nós, Senhora, e não se perturbe o nosso
coração.
CEL.: A Mãe de Jesus não perdia oportunidade para crescer
na perfeição.
TODOS: Rogai por nós, Santa Maria, e dai-nos vossa caridade.
CEL.: A Virgem de Nazaré trabalhava com prazer, rezava com
muita fé.
TODOS: Rogai por nós, Mãe bondosa, e conservai nossa
alma fixada no céu.

NOVENÁRIO EM LOUVOR À N. SRA. IMACULADA CONCEIÇÃO

25

CEL.: Maria vivia o momento presente, mas em tudo se
elevava aos céus.
TODOS: Rogai por nós, Senhora, que sempre vivamos
unidos a Jesus.
CEL.: A Mãe de Jesus olhava as pessoas e descobria a Deus.
TODOS: Rogai por nós, Santa Maria, que em todos enxerguemos filhos do Pai.
CEL.: A Virgem de Nazaré é a alegria de todos os anjos e
santos.
TODOS: Rogai por nós, Mãe bondosa, e na hora da morte
acolhei-nos no céu.

LITURGIA EUCARÍSTICA
CANTO APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
SENHOR VOS OFERTAMOS
Senhor vos ofertamos, em súplice oração,
O cálice com vinho e na patena o pão. (2x)
O pão vai converter-se na carne de Jesus
E o vinho será sangue, que derramou na cruz. (2X)
Senhor, vos damos tudo: nosso pesar e gozo,
Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. (2X)
Amigos e parentes - os vivos e os defuntos,
Em torno a vossa mesa estamos sempre juntos. (2X)
A voz do sacerdote - que é a nossa voz,
Vos dá a hóstia viva que somos todos nós. (2X)
26
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SANTO, SANTO, SANTO
RITO DA COMUNHÃO
CANTO DA COMUNHÃO
OREMOS
Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de Vossas chagas, escondei-me.
Não permitais que eu me separe de Vós.
Do espírito maligno, defendei-me.
Na hora de minha morte, chamai-me.
E mandai-me ir para Vós, para que com os vossos Santos,
vos louve, por todos os séculos dos séculos.
Amém!

ASPERSÃO
CANTADO
SALVE RAINHA MÃE DE DEUS
Salve Rainha mãe de Deus,
És Senhora nossa mãe, nossa doçura,
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Nossa luz, doce Virgem Maria.
Nós a ti clamamos, filhos exilados,
Nós a ti voltamos nosso olhar confiante.
Volta para nós, oh mãe,
Teu semblante de amor.
Dá-nos Teu Jesus, oh mãe,
Quando a noite passar.
Salve Rainha mãe de Deus,
És auxilio dos cristãos,
Oh mãe clemente, mãe piedosa,
Doce Virgem Maria.

RITOS FINAIS - ENVIO
BÊNÇÃO: PADROEIRA
NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO
CEL.: OREMOS: Senhora Imaculada estendei-nos vossa mão,
vosso santo auxílio nos liberte da aflição. Virgem Mãe
e padroeira, vossas bênçãos derramai, sobre os filhos
rumo ao pai.
BÊNÇÃO FINAL CELEBRANTE
CEL.: Que o senhor vos abençoe, vos guarde com a sua misericórdia e vos conceda sentir sempre e por toda a parte a proteção de N. Sra. Imaculada Conceição.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
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CANTO DE ENVIO
IMACULADA
Adeus, ó Virgem santa. Ó Mãe do Redentor!
Adeus, supremo anseio do meu sincero amor.
Aqui em teu santuário, deixando o coração,
eu peço me acompanhe a tua proteção.
Adeus, adeus, adeus, adeus ó Mãe querida!
Eu te dei minha vida, de ti espero o céu.
Não falte minha vida tua bênção maternal!
Saúde dos enfermos, protege-me do mal!
O teu olhar bendito, saudoso eu vou deixar.
Óh! deixe-me que volte teus olhos contemplar.
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