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Maria Santíssima nos conduz a Deus Pai e à salvação. Para nós 
católicos, Maria é o modelo humano de intercessão, mãe do 
Salvador e nossa, que aceitou o chamado de Deus e deu seu fılho 
Jesus Cristo para nos salvar. E junto a Cristo, a Virgem Santíssima 
nos ampara e intercede por nós.

O Santuário Nacional de Aparecida, por meio da Família 
Campanha dos Devotos, oferece a você este livro com orações 
marianas, para que você recorra a proteção maternal de Maria nas 
provações e nos momentos de difıculdade. Que a cada oração 
você possa crescer na fé e na certeza de que Maria intercede por 
todos os seus fılhos.

Que o amor materno de Maria transborde em seu coração!
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Bendita sejais, Virgem Puríssima, 
Que por dezoito vezes vos dignastes aparecer na gruta de Lourdes, 
Toda imersa nas irradiações do vosso próprio esplendor, 
Da vossa doçura, da vossa magnifıcência e ali vos revelastes à 
humilde e ingênua criança, 
Para que, no êxtase de sua contemplação, vos ouvisse dizer: “Eu 
sou a Imaculada Conceição”.
Bendita sejais, Senhora, na vossa Imaculada Conceição.
Bendita sejais, pelos extraordinários benefícios que não cessais de 
espargir naquele lugar.
E nós, ó Maria, pelo vosso amor de Mãe e pela glória que vos 
tributa a santa Igreja,
Nós vos conjuramos que realizeis as esperanças de conversão,
De santifıcação, de perseverança, numa palavra,
As esperanças de salvação que nasceram em nós com a 
proclamação do dogma da Imaculada Conceição.
Fostes Virgem Maria, Imaculada na vossa Conceição.
Rogai por nós ao Pai, cujo Filho Jesus, concebido do Espírito Santo, 
destes à luz.
Amém.

Oração a 
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Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das 
Américas,
Tu és nossa mãe compassiva,
Curai nossas penas,
Nossas misérias e dores,
Acolhei-nos no aconchego do Teu manto,
Escutai mãe as nossas preces.

(Faça o seu pedido)

Amparai os doentes e desempregados,
Abençoai nossas casas e as nossas famílias,
Protegei nossos fılhos,
Livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo,
Guardai nossos lares,
Escondendo-os dos olhos dos maus,
Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor,
Que os seus mandamentos sejam observados com fıdelidade,
Que vosso bendito nome, ó Mãe querida,
Seja sempre lembrado com muita devoção,
Que a palavra de Deus seja sempre meditada,
E seguida todos os dias da nossa vida.
Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus,
Exale tal qual rosa um perfume de santidade.
Amém.

Oração a 
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Santa Maria, Rainha dos céus,
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais 
nem desprezais;
Lançai sobre mim vosso olhar Imaculado
E alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os 
meus pecados,
Para que eu, que agora venero com devoção a Vossa santa 
e Imaculada Conceição,
Mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus.
Por intermédio do vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor,
Que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre.
Amém.

Oração a 
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Ó Dulcíssima soberana, rainha dos Anjos,
Bem sabemos que, miseráveis pecadores,
Não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas,
Mas sabemos que a vossa grandeza
Não vos faz esquecer a nossa miséria e,
No meio de tanta glória, a vossa compaixão,
Longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco.
Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos,
Volvei para nós os vossos olhos misericordiosos;
Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos,
Sem cessar, expostos até o fım de nossa vida.
Pelos merecimentos de vossa bendita morte,
Obtende-nos o aumento da fé, da confıança
E da santa perseverança na amizade de Deus,
Para que possamos, um dia, ir beijar os vossos pés
E unir as nossas vozes às dos espíritos celestes,
Para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu.
Assim seja!
OREMOS: Deus eterno e todo-poderoso,
Que elevastes à glória do céu em corpo e alma
A imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver 
atentos às coisas do alto, a fım de participarmos da sua glória.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém!

Oração a 
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Ó virgem Mãe amorosa,
Senhora de Nazaré,
Mulher humilde e serva do senhor,
Que foi escolhida, entre todas as mulheres,
Para ser a mãe do salvador,
Ensinai-nos a cumprir a vontade de deus,
Como fızestes.
Sede presença em nossas vidas,
Pois sabemos que por todos os caminhos,
Derramais graça e beleza,
Transformando as durezas,
Em suavidade de flores.
Como o Arcanjo São Gabriel,
Queremos saudar-vos,
“Ave, Maria, cheia de graça”
Nossa Senhora de Nazaré, dai-nos a bênção!
Amém.

Oração a 
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Virgem Maria, Mãe do belo amor,
Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um fılho aflito,
Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados fılhos, 
Pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que 
existem em teu coração,
Volta o teu olhar compassivo sobre mim
E vê o emaranhado de nós que há em minha vida.
Tu bem conheces o meu desespero e as minhas difıculdades.
Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos 
seus fılhos,
Confıo hoje minha vida em tuas mãos.
Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito.
Mãe de Deus, por tua graça e teu poder intercessor junto a Teu 
Filho Jesus,
Recebe hoje em tuas mãos este nó (coloque em oração)
Peço-te que o desates, ó Senhora minha.
Ouve minha súplica.
Guarda-me, guia-me,
Protege-me, ó seguro refúgio!
Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim. 
Amém.

Oração a 
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Mãe misericordiosa e querida,
Muito próxima de nós, pelas dores sofridas,
Apresento-vos minhas tristezas,
Necessidades e sofrimentos,
Com a certeza de que os acolhereis e compreendereis.
Nossa senhora da piedade,
Pelas santas lágrimas derramadas,
Pelas sete espadas que transpassaram vosso coração:
A profecia do velho Simeão,
A fuga para o Egito,
A perda do menino Jesus,
O encontro no caminho do calvário
A dor ao pé da cruz,
A lança atravessando o lado de jesus,
O sepultamento de vosso fılho amado
Acolhei minhas súplicas e a de meus irmãos e irmãs.
Nossa Senhora das Dores, dai-nos a bênção!



Ó Virgem Santa, fılha predileta do Pai, Mãe de Jesus Cristo e Templo 
vivo do Espírito Santo.
Nós vos invocamos como nossa Mãe e Saúde aos doentes.
Ó Senhora dos Remédios, assisti-nos em nossas enfermidades 
corporais e espirituais.
Abençoai as nossas famílias.
Dai-nos força para que sejamos bons cristãos, seguindo o exemplo 
de Jesus.
Queremos viver sempre como vossos fılhos.
Nossa Senhora dos Remédios, rogai por nós!
Amém

Oração a 
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Santíssima Virgem Maria,
A quem deus constituiu auxiliadora dos cristãos,
Tornai bom meu coração, simples, humilde e acolhedor dos 
pobres,
Idosos, aflitos, dos excluídos e oprimidos, dos que mais 
sofrem no mundo, especialmente as crianças e os jovens.
Maria, virgem poderosa, ilustre protetora da igreja,
Ajudai-nos em nossas angústias, em nossas lutas e aflições.
Nossa Senhora Auxiliadora, dai-nos a bênção! Amém.

Oração a 
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Lembrai-vos, ó Doce Mãe, Nossa Senhora dos aflitos, 
Que nos fostes dada por Jesus para Nosso amparo e proteção! 
Cheios de confıança na vossa bondade 
Nós imploramos o vosso auxílio. 
Socorrei a mim e aqueles pelos quais eu rezo.
(No silêncio do seu coração, apresente as suas intenções e os seus pedidos)

Mãe Querida, Senhora dos Aflitos, 
Acolhei benigna essas nossas súplicas, 
E dignai-vos atendê-las 
Estendei sobre nós a vossa intercessão, 
Voltai para nós vossos olhos misericordiosos.

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. 

Coração de Jesus Crucifıcado, 
Fonte de Amor e de Perdão, 
Tende piedade de nós! 
Ó Virgem, Mãe dos Aflitos, 
Estendei vosso manto protetor sobre mim e minha família, 
Ó Virgem gloriosa e Bendita. 
Amém!

Oração a 
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Ó Maria, Mãe da Divina Providência, entrego-me inteiramente á vós.
Orientai a minha vida e obtende-me a graça de cumprir fıelmente a 
divina vontade.

Alcançai-me o perdão dos meus pecados, e sede minha proteção e 
guia, todos os dias de minha vida.

Amparai-me nas horas de luta e sofrimento.

Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração,
para que nele eu possa acolher vosso divino fılho, Jesus.

Livrai-nos de todo mal e de tudo que possa ser obstáculo
à efıcácia de vossa proteção.

Ó doce Mãe da Providência,
lançai um olhar materno sobre mim;
e, se ofendi o Coração Sagrado de Jesus,
cobri-me com o manto de vossa proteção e serei salvo.

Vós sois a minha esperança neste mundo,
guiai com segurança os meus passos até a vida eterna.
Amém.

Oração a 
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Ó Senhora do Carmo, 
revestido de vosso escapulário, 
eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa maternal proteção, 
em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida. 
Acompanhai-me com vossa intercessão, 
para que eu possa crescer na Fé, Esperança e Caridade, 
seguindo a Jesus e praticando Sua Palavra. 
Ajudai-me, ó mãe querida, para que, levando com devoção vosso 
santo Escapulário, 
mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, 
na graça de Deus, e assim, alcançar a vida eterna. 
Amém.

Oração a 
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Virgem do Perpétuo Socorro, Santa Mãe do Redentor,
Socorrei o vosso povo que almeja ressurgir.
Daí a todos a alegria de caminhar na consciente
E ativa solidariedade com os mais pobres,
Anunciando de modo novo e corajoso o Evangelho do vosso 
Filho, 
Fundamento e ápice de toda convivência humana
Que aspira a uma paz verdadeira, justa e duradoura.
Como o Menino Jesus que admiramos neste venerável Ícone,
Também nós queremos apertar a vossa mão.
A vós não faltam nem o poder nem a bondade
Para nos socorrer em todas as necessidades e em cada pedido.
Agora é a vossa hora!
Vinde, pois, em nosso auxílio e sede para todos refúgio e esperança. 
Amém.

Oração a 
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Nossa Senhora de Fátima,
Mais brilhante que o sol,
Ensinai-nos o valor da oração,
Para nos aproximarmos sempre mais de deus,
E crescermos, na vida espiritual.
Mãe santíssima,
Que trazeis em vossas aparições a luz de vosso fılho,
Iluminai-nos para que possamos caminhar
Como fılhos, no caminho que jesus nos indicou.
Conduzi, senhora, nossa igreja,
Ensinando-lhe a ser sempre
Fiel testemunha de vosso amor,
Em meio aos desafıos de nosso tempo.
Nossa Senhora de Fátima, dai-nos a bênção!
Amém.

Oração a 
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Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, 
Vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a 
cabeça da Serpente, 
humildemente vos rogamos: Enviai vossos Santos Anjos, 
para que, às Vossas ordens, protejam-nos de todos os males, 
ajudando-nos a combatê-los por toda parte. 
Quem como Deus? Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e 
guardai-nos. 
Ó Maria, Rainha dos Anjos, 
mandai a São Miguel defender-nos em todas as ocasiões
de perigo da alma e do corpo. Amém.
ciente de meus direitos e deveres. 
Concede-me também, Virgem da Lapa,
a graça especial que te peço (...). 
Rainha da Lapa, 
confıante que minha súplica será por ti acolhida
com amor maternal, te entrego meus pedidos.
Zela por minha família
e coloca-me sob tua proteção
e sob as bênçãos de Cristo. 
Amém.

Oração a 
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Doce Virgem e Nossa Mãe,
Nossa senhora das graças,
Que de braços abertos
Derrama inúmeras bênçãos
Sobre todos os que, cheios de confıança
Lhe apresentam as necessidades
E sofrimentos desta vida.
Agradecemos, com o coração repleto de alegria,
Todas as vitórias alcançadas,
Pois sabemos que, apesar de nossas culpas,
Sois mãe de misericórdia e de todas as graças.
Concedei-nos, ó virgem maria,
Mais este pedido que vos confıamos, neste momento.
Ó maria concebida sem pecado,
Rogai por nós que recorremos a vós.
Nossa senhora das graças, dai-nos a bênção!
Amém.

Oração a 
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Virgem puríssima,  
que sois a Saúde dos enfermos,  
o Refúgio dos pecadores,  
a Consoladora dos aflitos  
e a Despenseira de todas as graças,  
na minha fraqueza e no meu desânimo,  
apelo hoje para os tesouros  
da vossa misericórdia e bondade 
e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe.

Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, 
dai-me a saúde do corpo  
para que possa cumprir  
os meus deveres com ânimo e alegria,  
e com a mesma disposição  
sirva o vosso Filho Jesus  
e agradeça a vós, Saúde dos enfermos. 
Nossa Senhora da Saúde,  
rogai por nós. 
Amém.

Oração a 
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Salve Virgem Maria, nossa querida mãe e padroeira!
Como fılhos, nos dirigimos a Vós com toda a confıança, implorando 
a Vossa benção, de modo especial pelos nossos trabalhadores, por 
todos aqueles que labutam no dia-a-dia para conseguir o sustento 
da própria família.
Concedei-nos, nós Vos pedimos, que este labor seja dignifıcante, de 
modo a favorecer vossos fılhos.
Que haja muita consciência da nobreza do trabalho e que nenhum 
de nossos irmãos seja explorado pela ganância de riquezas.
Abençoai, ó Virgem do trabalho, nossa sociedade, nossas famílias e 
a cada um de nós.
Que saibamos sempre honrar-vos neste Vosso Santuário como 
fılhos devotos e obedientes. Intercedei, junto ao Vosso Filho Jesus, 
concedendo-nos autênticas vocações sacerdotais e religiosas e a 
perseverança fınal.
Assim seja. Amém.

Oração a 
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Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rainha do Céu e da Terra, advogada dos pecadores, auxiliadora 
dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos 
inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das 
cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, dos malfeitores, ladrões, 
arrombadores, assaltantes e assassinos.
Minha amada Mãe, eu prostrado agora aos Vossos pés, cheio de 
arrependimento das minhas pesadas culpas, por Vosso intermédio, 
imploro perdão ao boníssimo Deus.
Rogai ao Vosso Divino Jesus, por nossas famílias, para que Ele 
desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de 
nossos pecados e que nos enriqueça de Sua divina graça e 
misericórdia.
Cobri-nos com o Vosso manto maternal e desterrai de todos nós, 
todos os males e maldições.
Afugentai de nós a peste e os desassossegos.
Possamos por Vosso intermédio obter a cura de todas as doenças, 
encontrar as portas do Céu abertas e ser felizes por toda a 
eternidade.
Amém!

Oração a 
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Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros 
benefícios sobre todo o Brasil.
Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos fılhos 
e fılhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de 
vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu 
entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; 
consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e 
propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para 
que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo crucifıcado 
deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos fılhos e fılhas; 
acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as 
minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora 
de minha morte.
Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa 
intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fım de que, 
servindo-vos fıelmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e 
dar-vos graças no céu, por toda eternidade.
Assim seja!

Consagração a
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