
Ofício da Imaculada Conceição:

Deus vos salve Virgem, Filha de Deus Pai! Deus vos salve Virgem, Mãe de Deus Filho!
Deus vos salve Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo! Deus vos salve Virgem,
Templo e Sacrário da Santíssima Trindade! Agora, lábios meus, dizei e anunciai os
grandes louvores da Virgem Mãe de Deus.

Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem.
Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dai pressa
Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou
já desde toda a eternidade, para a Mãe do Verbo, com o qual criou, terra, mar e céus.
E vos escolheu, quando Adão pecou, por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já
muito dantes em seu tabernáculo morada lhe deu.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem vosso peito os clamores meus.

Oração
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os
olhos de Vossa piedade 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 na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
pelo merecimento do Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com
o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém.

PRIMA
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza; Casa
dedicada a Deus sempiterno, sempre preservada Virgem do pecado. Antes que
nascida, foste, Virgem, santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois Mãe criadora
dos mortais viventes. Sois dos Santos porta, dos Anjos Senhora. Sois forte esquadrão
contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem, a criou Deus no
Espírito Santo, e todas as suas obras, com elas as ornou.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.



Oração
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os
olhos de Vossa piedade 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 na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
pelo merecimento do Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com
o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém.

TERÇA
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus Vos salve, trono do grão Salomão, arca de concerto, velo de Gedeão; Íris do céu
clara, sarça de visão, favo de Sansão, florescente vara; a qual escolheu para ser Mãe
sua, e de Vós nasceu o Filho de Deus. Assim Vos livrou da culpa original, nenhum
pecado há em Vós sinal. Vós, que habitais lá nessas alturas, e tendes Vosso Trono
sobre as nuvens puras.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.

Oração
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os
olhos de Vossa piedade 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 na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e
o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém.

SEXTA
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus Vos salve, Virgem de trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo;
que alegrais os tristes, com vossa clemência, horto de deleite, palma da paciência.
Sois terra bendita e sacerdotal. Sois da castidade símbolo real. Cidade do Altíssimo,
porta oriental; sois a mesma graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso, entre
espinhas duras, tal sois Vós, Senhora entre as criaturas.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.

Oração
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os
olhos de Vossa piedade 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 na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
pelo merecimento do Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com
o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém.



NOA
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi, com armas bem fortalecida. De
suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por Vós prostrada. A mulher
tão forte! A invicta Judite! Que Vós alentastes o sumo Davi. Do Egito o curador, de
Raquel nasceu: Do mundo o Salvador Maria no-Lo deu. Toda é formosa minha
companheira, nela não há mácula da culpa primeira.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.

Oração
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os
olhos de Vossa piedade 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 na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
pelo merecimento do Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com
o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém.

VÉSPERAS
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus vos salve, relógio, que, andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo Encarnado.
Para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas.
Com os raios claros do Sol da Justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça.
Sois lírio formoso que cheiro respira entre os espinhos. Da serpente a ira Vós a
quebrantais com o vosso poder. Os cegos errados Vós alumiais. Fizestes nascer Sol
tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.

Oração
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os
olhos de Vossa piedade 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 na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
pelo merecimento do Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com
o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém.

COMPLETAS
Rogai a Deus, Vós, Virgem, nos converta, que a sua ira aparte de nós.
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória
seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em três Pessoas, agora e
para sempre, e sem fim. Amém.

Hino
Deus Vos salve, Virgem Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós
sobre os Anjos sois purificada; de Deus à mão direita estais de ouro ornada. Por Vós,
Mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas, com todo prazer. Pois sois
esperança dos pobres errantes, e seguro porto dos navegantes. Estrela do mar e
saúde certa, e porta que estais para o céu aberta. É óleo derramado, Virgem, Vosso
nome, e os vossos servos vos hão sempre amado.

Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.



Santo Terço - Mistérios Gozosos (Sábado)

1º Mistério - Anunciação do Anjo Gabriel a Maria (Lc 1,26-35)

(Lc 1,26-35)

"O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a
uma virgem (...), e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o Anjo disse-
lhe: "Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo". Ao ouvir estas palavras, ela
perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o Anjo:
"Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu
seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-Se-á
Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-Lhe-á o trono de Seu pai David, reinará
eternamente na casa de Jacob e o Seu reinado não terá fim". Maria disse ao Anjo:
"Como, será isso, se eu não conheço homem?" O Anjo respondeu-lhe: "O Espírito
Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a Sua sombra. Por isso
mesmo é que o Santo que vai nascer há de chamar-Se Filho de Deus"

Senhor, honramos a Vossa Encarnação no seio de Maria. Vos pedimos e à Mãe
Santíssima, humildade e espírito de oração.

"A Anunciação a Maria inaugura a «plenitude dos tempos» (Gl 4, 4), isto é, o
cumprimento das promessas e das preparações." (CIC, 484)

2º Mistério - Visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel

(Lc 1, 39-42)

"Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se,
apressadamente, a uma cidade da Judeia. 40. Entrou na casa de Zacarias e
cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no
seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou:
"Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!"

Senhor, honramos a visitação de Vossa Mãe à prima Isabel. Vos pedimos e à Mãe
Santíssima, a caridade para com o próximo.

A "visitação" de Maria a Isabel tornou-se, assim, "visita de Deus ao seu povo" (CIC, 717)

3º Mistério - Nascimento do Menino Jesus na pobre gruta de Belém

(Lc 2, 1-7)

"Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o
recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando
Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal.
Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na
Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com
Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se
os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o
colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria!"



"Senhor, honramos o Vosso nascimento. Vos pedimos e à Mãe Santíssima, o desapego
dos bens terrenos e o amor à pobreza.

"Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras
testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a
glória do Céu" (CIC, 525)

4º Mistério - Apresentação do Menino Jesus no Templo e a Purificação de Nossa
Senhora

(Lc 2, 21-24)

"No oitavo dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus,
como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre da mãe. E quando se
completaram os dias para a purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a
Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na Lei do Senhor:
"Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor." Para tanto,
deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito
na Lei do Senhor."

Senhor, honramos a Vossa apresentação no Templo. Vos pedimos e à Mãe Santíssima,
que cada um de nós seja consagrado ao Pai Eterno.

"A circuncisão de Jesus, no oitavo dia depois do seu nascimento, é sinal da sua
inserção na descendência de Abraão, no povo da Aliança, da sua submissão à Lei"
(CIC, 527)

5º Mistério - Perda e o Encontro do Menino Jesus no templo

(Lc 2, 41-47)

"Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele
completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da
Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem
que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um
dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o
tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o
encontraram no Templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo
perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua
inteligência e suas respostas. "

Senhor, honramos Vossa perda e o reencontro por Maria e José. Vos pedimos e à Mãe
Santíssima, o amor à casa e às coisas do Pai.

"O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos
Evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério de
sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina: «Não sabíeis
que Eu tenho de estar naquilo que é de meu Pai?". (CIC, 534)


