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 | Nossa Senhora Serva do Senhor  

  

  

: ° Dia 3   

D:   E o Verbo se fez Carne.   

R:   E habitou entre nós.   

D:   Ao contemplar uma vez mais este mistério da humildade de Deus e a humildade da  

criatura, prorrompemos numa exclamação de gratidão que gostaríamos que não   

terminasse nunca. Ó Mãe, Mãe! Com essa tua palavra  –   “fiat”  –   nos tornaste irmãos de  

Deus e herdeiros da sua glória  –   Bendita sejas!   

Ave Maria...   

  

Oração :   

Todas as gerações vos proclamem bem - aventurada, ó Maria!   

Crestes na mensagem divina e em vós se cumpriram grandes coisas ,    

como vos fora anunciado.   

Maria, eu vos louvo!   

Crestes na encarnação, o Filho de Deus no vosso seio virginal,    

e vos tornastes Mãe de Deus.   

Raiou, então, o dia mais feliz da história da humanidade    

e Jesus veio habitar entre nós.   

A fé é dom de Deus e fonte de todo bem, po r isso,    

ó Mãe, a lcançai - nos a graça de uma fé viva,    

forte e atuante que nos santifica cada dia mais.   

Que possamos comunicar com a vossa vida    

a mensagem de Jesus que é o Caminho a Verdade e a Vida da humanidade.   

Que assim seja.   

Nossa Senhora Serva do Senhor, rogai por nós .   



Coroinha de Nossa Senhora 

V. Concedei-me que Vos louve, Virgem Sagrada. 

R. Dai-me valor contra os vossos inimigos. 

Credo ... 
 

I - Coroa de Excelência 

 

Pai Nosso ... 

Ave Maria ... 

 

Sois Bem-aventurada, Virgem Maria, que levastes em vosso seio o Senhor, Criador do 

mundo; destes à luz a Quem Vos formou, e Sois Virgem perpétua. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria 

 

Ó Santa e imaculada virgindade, não sei com que louvores Vos possa exaltar; pois 

quem os céus não puderam conter, Vós O levastes em vosso seio. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria  

 

Sois toda formosa, Virgem Maria, e não há mancha original em vós. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria 

 

Possuís, ó Virgem Maria, tantos privilégios, quantas são as estrelas no céu. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Glória ao Pai... 
 

II - Coroa de Poder 

 

Pai Nosso... 

Ave Maria... 

 

Glória a Vós, imperatriz do céu, conduzi-nos convosco aos gozos do paraíso. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria 
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Glória a Vós, tesoureira das graças do Senhor, dai-nos parte no vosso tesouro. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria 

 

Glória a Vós, medianeira entre Deus e os homens, tornai-nos propício o Todo-

poderoso. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria 

 

Glória a Vós, que esmagais as heresias e o demônio: sede nossa guia piedosa. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Glória ao Pai... 

 

III - Coroa de Bondade 
 

Pai Nosso... 

Ave Maria...  

 

Glória a Vós, refúgio dos pecadores; intercedei por nós junto do Senhor. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria  

 

Glória a Vós, Mãe dos órfãos; fazei que nos seja propício o Pai Todo-Poderoso. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria  

 

Glória a Vós, alegria dos justos; conduzi-nos convosco às alegrias do céu. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Ave Maria 

 

Glória a Vós, nossa auxiliadora mui prestimosa na vida e na morte; conduzi-nos 

convosco para o reino do céu. 

V. Alegrai-Vos, Virgem Maria. 

R. Alegrai-Vos mil vezes. 

Glória ao Pai... 
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Oremos: 

Ave, Maria, Filha de Deus Pai; Ave, Maria, Mãe de Deus Filho; Ave, Maria, Esposa do 

Espírito Santo; Ave, Maria, templo da Santíssima Trindade; Ave, Maria, Senhora minha, 

meu bem, meu amor, Rainha do meu coração, Mãe, vida, doçura e esperança minha 

mui querida, meu coração e minha alma. Sou todo vosso, e tudo o que possuo é vosso, 

ó Virgem sobre todos bendita. Esteja, pois, a mim a vossa alma para engrandecer o 

Senhor; esteja em mim vosso espírito para rejubilar em Deus. Colocai-Vos, ó Virgem 

fiel, como selo sobre o meu coração, para que, em Vós e por Vós, seja eu achado fiel a 

Deus. Concedei, ó Mãe de misericórdia, que me encontre no número daqueles que 

amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos. Fazei que, por vosso amor, 

despreze todas as consolações da terra e aspire só as celestes; até que, para glória do 

Pai, Jesus Cristo, Vosso Filho, seja formado em mim, pelo Espírito Santo, vosso 

Esposo fidelíssimo, e por Vós, sua Esposa mui fiel. 

Assim seja. 
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Magnificat  
 

A minha alma glorifica ao Senhor  

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.  

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:  

de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.  

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:  

Santo é o seu nome.  

A sua misericórdia se estende de geração em geração  

sobre aqueles que O temem.  

Manifestou o poder do seu braço  

e dispersou os soberbos.  

Derrubou os poderosos de seus tronos  

e exaltou os humildes.  

Aos famintos encheu de bens  

e aos ricos despediu de mãos vazias.  

Acolheu Israel seu servo,  

lembrado da sua misericórdia,  

como tinha prometido a nossos pais,  

a Abraão e à sua descendência  

para sempre.  

Glória ao Pai e ao Filho  

e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. 

 

Amém. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Nossa Senhora Serva do Senhor  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


