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Oração.

Oração.

Virgem Santíssima que tanto agradastes
ao Senhor e fostes sua Mãe Imaculada,
no corpo, na alma, na fé e no amor. Por
piedade, volvei benigna vossos olhos para nós que imploramos vosso poderoso
amparo.
A serpente maligna, contra quem
foi lançada a primeira maldição, teima
em combater e tentar os filhos de Eva.
Eia, pois, santa Mãe, nossa Rainha
e Advogada, que desde o primeiro instante da vossa Conceição esmagastes a cabeça do inimigo, acolhei as súplicas que,
unidos a Vós num só coração vos pedimos apresenteis ante trono do Altíssimo,
para que nunca nos deixeis cair nas emboscadas que se nos preparam e cheguemos todos ao porto da salvação; e, no
meio de tantos perigos, a Igreja e a sociedade cantem de novo o hino do resgate,
da vitória e da paz. Amém!
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V. Toda sois formosa, ó Maria.
R. Toda sois formosa, ó Maria.
V. E mácula original não há em vós.
R. E mácula original não há em vós.
V. Vós sois a glória de Jerusalém.
R. Vós a alegria de Israel.
V. Vós a honra do nosso povo.
R. Vós a advogada dos pecadores.
V. Ó Maria.
R. Ó Maria.
V. Virgem prudentíssima.
R. Mãe clementíssima.
V. Rogai por nós.
R. Intercedei por nós a Nosso Senhor
Jesus Cristo.
V. Vós fostes, ó Virgem, imaculada em
vossa Conceição.
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R. Rogai por nós ao Pai, cujo Filho destes
à luz.
Oremos.
Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparastes a
vosso Filho uma digna morada; nós vos
rogamos que, pois, em virtude da previsão da morte do mesmo Vosso Filho, a
preservastes de toda a mancha, também
nos concedais que purificados por sua
intercessão, cheguemos a Vossa divina
presença. Pelo mesmo Cristo, Senhor
nosso. Amém.
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