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DEVOÇÃO A
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

1. Origens
Na perspetiva teológica, a devoção a Nossa Senhora do
Livramento liga-se à força intercessora da Mãe do Céu junto
do seu Filho, Jesus. Ao mesmo tempo, a devoção à Senhora
do Livramento orienta cada uma das suas filhas e dos seus
filhos a prosseguir ao encontro com Jesus, superando todas
as adversidades das circunstâncias da vida, todas as
dependências menos saudáveis, todas as tentações menos
éticas, todos os problemas de saúde.
Quanto à origem histórica da devoção a Nossa Senhora do
Livramento, o episódio mais concreto que se nos foi dado
apurar, remonta à detenção do fidalgo Rodrigo Homem de
Azevedo, preso pelo Duque de Alba, no século XVI.
Pouco tempo depois da batalha de Alcácer-Quibir, Portugal,
nas encruzilhadas da história e nos imprevistos do devir, teve
de passar pelo tempo da denominada “União Ibérica”. Houve
portugueses que não se conformaram, entre os quais Rodrigo
Homem de Azevedo, que ficou detido.
A esposa de Rodrigo Homem de Azevedo, devotíssima de
Nossa Senhora, vendo o risco que corria a vida de seu marido,
encomendou o caso à santíssima Virgem. Durante nove dias
orou fervorosamente.
Terminada a novena, teve um sonho, no qual lhe pareceu
ver Nossa Senhora que lhe dizia: “Não te preocupes. Eu o
livrarei. Mas quando puderes edifica uma igreja, para que o
meu Filho seja glorificado aqui”.
Ao nono dia da novena, Rodrigo Homem de Azevedo recebeu
a ordem de voltar para sua casa. Seus amigos foram
cumprimentá-lo e, dele, ouviram a narrativa da grande graça

24. Oração a Nossa Senhora, pelas crianças
Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe santíssima,
abençoai as crianças, que vos são confiadas.
Guardai-as com cuidado maternal,
para que nenhuma delas se perca.
Defendei-as contra as ciladas do inimigo
e contra os escândalos do mundo,
para que sejam bondosas,
com vontade de crescer e alegres.
Ó Mãe nossa, Mãe de misericórdia,
rogai por nós e, depois desta vida, mostrai-nos Jesus,
bendito fruto do vosso ventre.
Ó Clemente, ó Piedosa,
ó Doce sempre virgem Maria.
Amem.
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que lhe concedera a Mãe de Deus.
Por ter recebido tal graça, Rodrigo Homem de Azevedo
mandou esculpir uma imagem, conforme descrição da
esposa em seu sonho: “Vestido branco. Os cabelos loiros
soltos. O Menino Jesus no braço esquerdo e a mão direita
em sinal de amparo”. E porque Nossa Senhora disse “Eu o
livrarei”, deu-lhe o nome de Nossa Senhora do Livramento.
É, pois, no período que precede a Restauração, que tem início
a devoção a Nossa Senhora do Livramento.

2. A Igreja da Memória e a devoção
O pôr-do-sol do dia 3 de setembro de 1758 já tinha ocorrido
há algum tempo, quando, el-rei Dom José I, foi alvo de um
atentado. Atingido num ombro, sentindo que o desfecho
poderia ter sido bem mais dramático, Dom José atribuiu a
salvação diretamente à intervenção divina, o que motivou o
voto para a construção da Igreja de Nossa Senhora do
Livramento e de São José.
Começava deste modo o “Supplemento às Notícias de
Lisboa”, de 16 de Setembro de 1760, o relato das festa de
sagração da primeira pedra da Igreja de Nossa Senhora do
Livramento e de São José, cerimónia ocorrida a 3 de
setembro de 1760, exatamente 2 anos depois do atentado
sofrido por Dom José, cujo salvamento o Templo comemora.
«O zelo, e proteção com que a mão de Deos guardou sempre
a Monarchia Portugueza, nunca se mostrou tão vesível, como
na fatal noyte de 3 de Setembro de 1758, quando
milagrosamente salvou a Sagrada Pessoa de Sua Magestade,
e remiu a honra da Nasção, não só da orfandade a que esteve
exposta a ilustre reputação, que em todo o mundo lhe tinha
adquirido a fidelidade, e o amor que nos Portuguezes
encontraram os seus Príncipes, e legítimos Senhores».
Poucos anos mais tarde, este lugar sagrado passou a ser mais
conhecido como Igreja da Memória.

2 - Nossa Senhora do Livramento

21. Oração a N. Senhora para proteção dos filhos
Virgem Maria, nossa Mãe!
Fazei que os meus e Vossos filhos
não se afastem do caminho da Igreja,
mas se isso acontecer providenciai o seu regresso.
Pela Vossa Divina Graça dai-lhes proteção
e apoiai-os em todos os momentos das suas vidas,
principalmente quando sentirem dificuldades,
para que não desesperem e caiam em tentação.
Ajudai-os, Mãe Santíssima.

22. Oração a Nossa Senhora, antes de uma viagem
Ó bondosa Santa Maria,
que no teu peregrinar terreno conheceste as fadigas,
e os perigos das viagens,
protege estes teus filhos que vão iniciar uma viagem,
acompanha-os em todo momento,
vela pelo seu bem-estar e pelas suas necessidades
e ajuda a que cheguem bem ao seu destino.
Que assim seja.

23. Oração a Nossa Senhora, diante as tentações
Mãe querida,
acolhe-me em teu regaço,
cobre-me com teu manto protetor
e, com o teu carinho e ternura,
afasta de mim as ciladas do inimigo,
e intercede intensamente para impedir
que suas astúcias me façam cair.
A ti me confio e na tua intercessão espero.
Amem.
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Logo que o atentado foi confirmado pelo Rei, ao mesmo
tempo que o seu restabelecimento, as festas multiplicaram-
-se um pouco por todo o país – hinos de Te Deum, cortejos,
orações congratulatórias, torneios poéticos, procissões,
bailes e luminárias, foram realizados um pouco por toda a
parte – em honra de Nossa Senhora do Livramento e de São
José.

3. A divulgação da devoção
A partir de 1760, Nossa Senhora passou a ser muito invocada
com o título “do Livramento”, sobretudo em ocasiões de
perigo.
Hoje, em todo o Portugal Continental e Ilhas, há muitos
templos onde Nossa Senhora do Livramento é venerada ou
é mesmo orago. A título de exemplo, na Diocese de Angra
do Heroísmo há duas freguesias em que ela é a padroeira.
Na freguesia da Caveira, Ilha das Flores e freguesia do
Livramento, Ilha de S. Miguel.
Sempre que invocamos, com fé, Nossa Senhora do
Livramento, podemos ter a certeza da sua proteção, como
bem nos recorda a oração de S. Bernardo, que aqui se
transcreve.
Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que têm recorrido à Vossa proteção,
implorando a Vossa assistência
e reclamo o Vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado, pois, com igual confiança
a Vós, Virgem, entre todas singular, como a Mãe recorro,
de Vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro a Vossos pés;
não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do filho de Deus humanado,
mas dignai-Vos de as ouvir propícia,

Nossa Senhora do Livramento - 3

20. Oração a Nossa Senhora dos Navegantes
Ó Senhora dos Navegantes, Mãe de Deus,
criador do céu, da terra, dos rios, lagos e mares;
protegei-me em todas as minhas viagens.
Que ventos, tempestades, raios e vagas,
não perturbem a minha embarcação
e que monstro nenhum, nem incidentes imprevistos
causem alteração e atraso à minha viagem,
nem me desviem da rota traçada.
Virgem Maria, Senhora dos Navegantes,
a minha vida é a travessia de um mar furioso.
As tentações, os fracassos e as desilusões são ondas impetuosas
que ameaçam afundar minha frágil embarcação no abismo do
desânimo e do desespero.
Nossa Senhora dos Navegantes,
nas horas de perigo eu penso em vós e o medo desaparece;
o ânimo, a disposição de lutar e de vencer
tornam a fortalecer-me.
Com a vossa proteção e a bênção de vosso Filho,
a embarcação da minha vida
há-de ancorar segura e tranquila no porto da eternidade.
Nossa Senhora dos Navegantes,
rogai por nós.

1 Pai Nosso;
3 Ave Marias;
1 Sinal da Cruz.
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e de alcançar o que Vos rogo. Amem.

Naturalmente, os portugueses espalharam a devoção a
Nossa Senhora do Livramento pelos territórios a que estavam
associados, nomeadamente o Brasil, a Índia, e África, onde
é possível encontrar igrejas, santuários, ermidas e localidades
com este nome.

A festa de Nossa Senhora do Livramento, nas povoações que
a têm como referência, tem ocorrido entre os meses de maio
e de setembro, sendo incontornável a associação à
Natividade da Virgem Santa Maria, 8 de setembro de cada
ano.
Na Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança,
celebraremos Nossa Senhora do Livramento no dia 24 de
setembro, ou no domingo mais próximo.

Oração
Mãe amorosa,
permanecei em mim
como num templo adornado e acolhedor.
Nossa Senhora do Livramento,
livrai-me de todo mal.
Reinai em minha alma,
mostrando-me nos vossos braços a Jesus.
Amem.

4 - Nossa Senhora do Livramento

18. Oração a Nossa Senhora de Lurdes
Ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lurdes,
que vos dignastes aparecer a Bernardete,
no lugar solitário de uma gruta,
para nos lembrar que é no sossego e no recolhimento
que Deus nos fala e nós falamos com Ele,
ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma
para nos ajudarem a conservar-nos sempre unidos em Deus.
Nossa Senhora da gruta,
dai-me a graça que vos peço e tanto preciso
(pedir a graça – momento de silêncio).

Nossa Senhora de Lurdes, rogai por nós.
Amem.

19. Oração a Nossa Senhora do Carmo
Bendita Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo,
vós, que tratais com bondade inteiramente especial
aqueles que se vestem com o vosso amantíssimo hábito,
volvei sobre mim também um olhar propício,
e cobri-me com o manto de vossa maternal proteção.
Por vosso poder, fortificai a minha fraqueza,
por vossa sabedoria esclarecei o meu espírito,
em mim aumentai a fé, a esperança e a caridade.
Ornai a minha alma com graças e virtudes
que a façam agradável a vosso divino Filho e a vós.
Assisti-me durante a vida,
consolai-me na morte por vossa amável presença,
e apresentai-me à augusta Trindade
como vosso filho e servo dedicado,
para vos louvar e bendizer eternamente.
Amem.
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NOVENA À SENHORA DO LIVRAMENTO

Na Comunidade da Igreja da Memória
1. Seguir as indicações para a oração do terço;
2. Cantar um cântico a Nossa Senhora;
3. Recitar e meditar a oração própria de cada dia. Ver as orações

a Nossa Senhora do Livramento que a seguir se apresentam.
4. Esta novena também poderá ser feita individualmente em

qualquer momento do ano.

1º dia
Ó Senhora do Livramento,
Mãe de Jesus, advogada dos pecadores,
refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,
lançai sobre nós o vosso olhar de Mãe,
para que sejamos socorridos em todas as necessidades.

Ó Virgem celestial,
ajudai-nos para que haja paz e alegria nas nossas famílias.
Dai-nos saúde e lavai-nos os pecados,
por meio do Vosso amado filho, Jesus.

Senhora do Livramento,
vinde em auxílio dos nossos entes queridos
e revelai-nos a vossa admirável arte de os fazer crescer no bem;
conservai-os livres do mal e ensinai-os a lutar pelo melhor.

Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe,
fortalecei os jovens que querem dedicar-se ao serviço da Igreja;
chamai-os para servir o Vosso povo
e ajudai-os a responder “Sim”.

Nossa Senhora do Livramento - 5

16. Oração a Nossa Senhora da Saúde
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.
Amem.

17. Oração a Nossa Senhora das Graças
Eu vos saúdo ó Maria, cheia de graça!
Das vossas mãos voltadas para o mundo
as graças chovem sobre nós.
Nossa Senhora das Graças,
vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós;
mas eu vos peço, de maneira especial,
que me concedais esta que vos peço
com todo o fervor da minha alma…
(pedir a graça – momento de silêncio).

Jesus é todo-poderoso e vós sois a Mãe d’Ele;
por isto, Nossa Senhora das Graças,
confio e espero alcançar o que vos peço. Ámen.
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Mãe do Livramento,
intercedei junto do Vosso filho, Jesus Cristo,
para que, com a nossa oração,
alcancemos a graça de vivermos na bênção do Altíssimo.
Com esta confiança a Vós recorremos para obter esta graça:
(pedir a graça – momento de silêncio).

Hoje e sempre serás a nossa Mãe protetora e consoladora,
nossa esperança e nossa luz.
Ó bondosa mãe, Senhora do Livramento,
guiai-nos no caminho das virtudes
para que possamos ver, amar e gozar a Eterna Glória.
Por Cristo Senhor Nosso. Amem.

2º dia
Mãe Santíssima!
Com toda disponibilidade
a Senhora do Livramento se colocou ao serviço de Deus
e a cuidar de cada um de nós, seus filhos.

Com perseverança levou adiante a Sua missão.
Com carinho cresceu com o Menino Jesus,
ao lado de São José, formou o Santo Lar de Nazaré
onde reinou a paz, a união e a concórdia.

Cuida da nossa família e livra-nos da descrença,
do orgulho, da ambição, da desunião, do rancor,
do ódio, dos perigos, das doenças e das maldades.

Ó Mãe do Livramento, conduz-nos ao teu Filho Jesus,
a fim de que façamos tudo o que “ELE” nos disser.
Senhora do Livramento, abençoai-nos,
guardai-nos junto do vosso coração
e conduzi-nos ao coração Amoroso do Pai Eterno.

6 - Nossa Senhora do Livramento

nós vos suplicamos pois, ó Mãe querida:
velai por nós, indignos filhos vossos,
alcançando-nos a graça de seguir os vossos passos,
assistidos por Jesus e José, na peregrinação desta vida
e na hora derradeira de nossa partida para a eternidade.
Amem.

14. Oração a Nossa Senhora da Conceição
Virgem Santíssima,
que foste concebida sem o pecado original
e por isto merecestes o título de 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 da Conceição, rogai por nós.

15. Oração a Nossa Senhora da Assunção
De sol, ó Virgem, vestida, de branca lua calçada,
de doze estrela coroada.
A terra toda te canta, da morte dominadora,
no céu a ti temos, todos, protetora.
Fiel conserva os fiéis, procura a ovelha perdida.
Brilha nas trevas da morte, Lua e Vida.
Ao pecador auxilia, ao triste, ao fraco, e ao pobre.
Com teu manto materno todos cobre!
Louvor à excelsa Trindade que deu a coroa
a quem fez Mãe e Rainha nossa. Amem.
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Esta especial graça te pedimos:
(pedir a graça – momento de silêncio).

Nossa Senhora do Livramento
livrai-nos de todos os perigos do corpo e da alma.
Amem.

3º dia
Nossa Senhora do Livramento, Mãe de Jesus e nossa Mãe.
Com o olhar confiante vos contemplamos,
como exemplo, intercessora e protetora.

Dirigimo-nos a vós como filhos,
porque necessitamos do vosso auxílio.
Só em pensar que temos Mãe junto de Deus,
sentimo-nos reanimados, apoiados e guiados.

Renovai-nos espiritualmente
para que saibamos construir uma vida mais bela.
Levantai-nos
para caminhar sem medo nas tribulações da vida.
Dai-nos vossa mão
para que acertemos o caminho da salvação eterna.

Nossa querida Mãe, Senhora do Livramento,
abençoai-nos e guardai-nos junto de vosso coração,
e conduzi-nos ao coração eterno e amoroso do Pai.
Concedei-nos a graça que vos apresentamos no interior do
nosso coração:
(pedir a graça – momento de silêncio).

Nossa Senhora do Livramento,
livrai-nos de todos os perigos do corpo e da alma.
Assim seja! Amém!

Nossa Senhora do Livramento - 7

Mas também por nós vos suplicamos,
ó grande Mãe de Deus.
Ensinai-nos a copiar em nós as vossas virtudes,
e de um modo especial a vossa angélica modéstia,
a fim de que, por quanto for possível, com a nossa presença,
com as nossas palavras e com o nosso exemplo,
representemos ao vivo, no meio do mundo, a Jesus,
vos façamos conhecer e amar,
e possamos, por este meio, cooperar
na salvação de muitas almas.
Fazei mais, ó Maria Auxiliadora,
que estejamos todos unidos
debaixo do vosso maternal manto.
Fazei que nas tentações
vos invoquemos com toda a confiança.
Que a Vossa preocupação de Mãe
nos conforte de tal modo que, na vida e na morte,
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma,
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso.
Maria, Auxílio dos Cristãos,
rogai por nós. Amem.

13. Oração a Nossa Senhora da Boa Viagem
Virgem Santíssima, Senhora da Boa Viagem,
esperança infalível dos filhos da Santa Igreja,
sois guia e eficaz auxílio dos que transpõem a vida
por entre os perigos do corpo e da alma.
Refugiando-nos sob o vosso olhar materno,
empreendemos as nossas viagens
certos do êxito que obtivestes quando vos encaminhastes
para visitar vossa prima Santa Isabel.
Em ascensão crescente na prática de todas as virtudes
transcorrestes a vossa vida,
até ao momento de subirdes gloriosa para os céus;
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4º dia
Ó Virgem Maria, Senhora do Livramento,
livrai os vossos filhos de todos os perigos
que ameaçam as nossas famílias ,
a nossa sociedade e a nossa Igreja.

Fazei que nos amemos uns aos outros
no mesmo amor que vós tendes para connosco.
Dai-nos força e coragem
para construirmos um mundo de paz,
aquela paz que nos foi trazida pelo vosso Filho, Jesus.

Fazei-nos dóceis e disponíveis à vontade do Pai,
a fim de sermos instrumentos úteis na transformação do mundo.
Sede nossa intercessora junto de Jesus
para colaborarmos com a igreja, rocha firme e inabalável.

Dai-nos a graça do amor ao próximo,
de ser bons filhos para convosco,
para que consigamos construir,
aqui na terra, a morada do céu.
(pedir a graça – momento de silêncio).

Isto vos pedimos, ó Mãe do Livramento,
para que intercedais a Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus com o Pai e o Espirito Santo. Amém.

5º dia
Eis me aqui prostrado a vossos pés,
ó Mãe do Céu e Senhora do Livramento.
Venho louvar-vos e agradecer todos os benefícios
espirituais e temporais que Deus me tem alcançado.

8 - Nossa Senhora do Livramento

Concede-nos uma vida pura,
prepara-nos um caminho seguro,
para que vendo a Jesus sempre nos alegremos.
Glorificamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo:
Aos Três um mesmo louvor. Amem.

12. Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria,
terníssima Mãe nossa e poderoso Auxílio dos Cristãos,
nós nos consagramos inteiramente ao vosso doce amor
e ao vosso santo serviço.
Consagramos-vos a mente com seus pensamentos,
o coração com seus afetos,
o corpo com seus sentidos e com todas as suas forças,
e prometemos trabalhar para a maior glória de Deus
e a salvação das almas.
Vós, entretanto, ó Virgem incomparável,
que fostes sempre a Auxiliadora do povo cristão,
continuai, a mostrar-vos tal, especialmente nestes dias.
Humilhai os inimigos do Amor de Deus
e frustrai seus perversos intentos.
Iluminai e fortificai os Bispos e os Sacerdotes,
e conservai-os unidos e obedientes ao Papa;
preservai da maldade e dos vícios os adolescentes e jovens;
promovei as santas vocações
e aumentai o número dos ministros sagrados,
a fim de que, por meio deles, se conserve o reino de Jesus Cristo
entre nós e se estenda até os últimos confins da terra.
Suplicamo-vos também, ó dulcíssima Mãe nossa,
lanceis o vosso olhar piedoso sobre os mais jovens,
expostos a tantos perigos,
sobre os pobres pecadores e moribundos;
sede para todos, ó Maria, doce esperança,
Mãe de misericórdia e Porta do Céu.
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Iluminai a minha inteligência para eu compreender
que a única felicidade na terra é servir a Deus e o próximo.
Fortalecei a minha vontade
para que saiba vencer as tentações do mundo.

Dai-me saúde e forças para cumprir meu dever.
Abençoai-nos e concedei-nos ânimo,
para em todas as circunstâncias lutar pela paz
e pelo desenvolvimento.

Pelos merecimentos de vosso Divino Filho
e pelo amor que a Ele dedicais,
alcançai-me ó Senhora do Livramento esta graça que vos peço:
(pedir a graça – momento de silêncio).

Senhora do Livramento,
em todos os momento
e por toda parte cantarei vossos louvores,
até que chegue o dia em que, por vós acompanhado,
entre no gozo eterno do céu.
Amém

6º dia
Senhora do Livramento, clemente e misericordiosa.
Sois o refúgio dos pecadores e por isso venho, contrito,
pedir-vos a vossa intercessão junto do vosso filho, Jesus Cristo,
para evitar os maus caminhos e as más ações.

Suplico-vos, Senhora do Livramento,
o vosso auxílio e orientação nas decisões da existência,
a vossa proteção nas minhas atividades,
o favor de me abrir os olhos e a inteligência,
a fim de compreender onde está a minha salvação,
quais os recursos de que devo servir-me.
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10. Consagração da família a Nossa Senhora
Ó Virgem Imaculada,
nós vos consagramos hoje o nosso lar
e todos os que nele habitam.
Que a nossa casa seja, como a de Nazaré,
uma morada de paz e de felicidade,
na prática da caridade, no pleno abandono à Divina Providência.
Sede o nosso modelo, ó Maria,
regrai os nossos pensamentos,
os nossos atos e toda a nossa vida.
É bem medíocre o tributo do nosso amor,
mas vós aceitareis, pelo menos,
a homenagem de nossa boa vontade.
(três Avé-Marias).

Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.

11. Hino: “Salve, estrela da manhã”
Salve, estrela da manhã,
Venerável Mãe de Deus e sempre Virgem, Feliz porta do céu.
Recebeste aquele “Salve” da boca de Gabriel:
Asseguraste-nos a paz, pois mudastes o castigo de Eva.
Solta as cadeias dos presos,
dá luz aos cegos,
livra-nos dos nossos males,
alcança-nos todos os bens.
Mostra que és nossa Mãe
e receba de ti nossas preces
Aquele que por nós nasceu e quis ser teu Filho.
Virgem singular, entre todas, a mais humilde,
faz que, limpos da culpa, sejamos humildes e sãos.
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Afastai de mim os inimigos, os desonestos,
as pessoas sem fé e sem caridade.
Concedei-me boa disposição de alma e de corpo,
para que possa dirigir os meus passos,
e para que jamais recuse auxílio aos que necessitarem de pão
e de socorro material ou espiritual.

Aos vossos pés
suplico a graça que vou formular no meu coração:
(pedir a graça – momento de silêncio).

Dai-me paciência, perseverança e coragem
diante dos obstáculos.
Apresentai o meu pedido ao Vosso Filhos, Jesus.
Assim Seja.

Nossa Senhora do Livramento, rogai por nós.
Amem.

7º dia
Senhora do Livramento, minha Mãe e minha guia,
intercede junto do teu Filho, Jesus,
para que perdoe os meus pecados,
para que me liberte das doenças, das dores e das aflições.

Senhora do Livramento,
ajuda-me a vencer as lutas de cada dia,
destrói todas as forças do mal que me retiram a paz.

Senhora do Livramento, junto de teu Filho,
livra-me dos acidentes, das violências e das invejas,
ilumina os meus pensamentos e os meus caminhos,
para que, aonde quer que vá, vos tenha por companhia.
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e o amor que nutristes para com o Vosso Divino Filho Jesus
e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz.
Maria Auxílio dos cristãos,
rogai por todos os que vivem nestas casas que vos foram
consagradas. Amem.

9. Oração a Nossa Senhora da Agonia
Ó Maria, Rainha dos Mártires, Senhora da Agonia,
Vós que permanecestes de pé junto à Cruz de Vosso Filho Jesus
e, às Suas palavras “Mulher, eis o Teu Filho”
e “Filho, eis Tua Mãe” tornastes-Vos nossa Mãe,
acolhei, com bondade, a nossa prece filial.
Ó Senhora da Agonia,
assim como o discípulo Vos acolheu em sua casa,
também nós queremos abrir-vos as portas dos nossos corações,
dos nossos lares, consagrando-vos toda a nossa vida:
passada, presente e futura.
Exercei, pois, vossa função de Mãe, ensinando-nos a viver,
em todos os momentos, a vontade de Deus,
levando-nos, assim, a imitar o vosso Sim de Nazaré,
que culminou com o Sim do Calvário.
Vinde, ó Mãe, em socorro de nossas angústias,
não permitindo que nos desviemos do caminho do bem,
da verdade, do amor!
Conduzi as nossas vidas ao porto seguro da salvação,
que é Jesus!
Ousando somar nossas agonias às Vossas,
diante desta dificuldade...
(pedir a graça – momento de silêncio).

recorremos à Vossa maternal proteção,
com a confiança de que não ficaremos decepcionados em
nossas súplicas. Amem.
Nossa Senhora da Agonia, rogai por nós. Amem.

Nossa Senhora do Livramento - 19



Assistência  Religiosa  -  Igreja  da  Memória Assistência  Religiosa  -  Igreja  da  Memória

Senhora do Livramento,
guiado pela vossa luz, desviai-me de todas as armadilhas
preparadas por aqueles que maquinam o mal,
abençoai a minha família, o meu trabalho e o pão de cada dia.

Protegei-me com a vossa sabedoria,
fazei-me andar em paz e segurança,
concedei-me prosperidade, fé, e alegrias,
sobretudo vos peço para obter esta graça.
(pedir a graça – momento de silêncio).

Senhora do Livramento escuta esta minha oração
Para melhor poder servir e amar.
Amem.

8º dia
Ó Maria, Senhora do Livramento,
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho
como um sinal de salvação e de esperança.

Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos,
que permanecestes, junto da cruz,
associada ao sofrimento de Jesus,
mantendo firme a vossa fé.

Confiamo-nos a Vós, Senhora do Livramento,
neste tempo de pandemia e de incerteza,
cientes de que alimentareis a nossa prudência e cuidado
para continuarmos a servir o Vosso Filho Jesus,
o bem de Portugal e de todos os portugueses.

Confiamo-nos a Vós, Senhora do Livramento,
que sabeis o que de melhor precisamos,
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7. Consagração ao Imaculado Coração de Maria
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
ao vosso Coração Imaculado nos consagramos,
em ato de entrega total ao Senhor.
Por Vós seremos levados a Cristo.
Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai.
Caminharemos à luz da fé e faremos tudo
para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai.
Com Ele queremos levar o Amor
e a Salvação até aos confins do mundo.
Sob a protecção do vosso Coração Imaculado
seremos um só povo com Cristo.
Seremos testemunhas da Sua ressurreição.
Por Ele seremos levados ao Pai,
para glória da Santíssima Trindade,
a quem adoramos, louvamos e bendizemos.
Amem.

8. Consagração da casa a N. Senhora Auxiliadora
Ó Santíssima Virgem Maria,
a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos,
nós vos escolhemos como Senhora e Protetora desta casa.
Dignai-vos mostrar aqui e nas casas dos nossos familiares,
vosso auxílio poderoso.
Preservai estas casas de todo o perigo:
do incêndio, da inundação,  dos raios, das tempestades,
dos ladrões, dos malfeitores, da guerra
e de todas as outras calamidades que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa
as pessoas que vivem nestas casas.
Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante:
a de viverem sempre na amizade de Deus evitando o pecado.
Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus
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e temos a certeza de que no-lo providenciareis
para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar a alegria e a festa
depois desta provação da vida.

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor e Senhora do Livramento,
a conformar-nos com a vontade do Pai
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades
e carregou as nossas dores
para nos levar, através da cruz,
à alegria da ressurreição.
(pedir a graça – momento de silêncio).

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Amem.

9º dia
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus.
Na dramática situação atual,
carregada de sofrimentos e angústias
que oprimem o mundo inteiro,
recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe,
refugiando-nos sob a vossa proteção.

Ó Virgem Maria, Senhora do Livramento,
volvei para nós os vossos olhos misericordiosos
nesta pandemia do coronavírus
e confortai a quantos se sentem perdidos
e choram pelos seus familiares mortos
e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma.
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5. Maria, Mãe de Deus
Avé, Maria, Mãe de Deus, tesouro venerado de todo o universo,
luz que não se extingue, de quem nasceu o Sol da Justiça,
ceptro da verdade, templo indestrutível.
Avé, Maria, morada daquele que nenhum lugar contém,
que fizeste crescer uma espiga que nunca murchará.
Por ti, é abençoado, no Evangelho, aquele que vem em nome
do Senhor.
Por ti, a Trindade é glorificada,
por ti, a Cruz é adorada no universo inteiro.
Por ti, exultam os céus,
por ti, a humanidade caída foi levantada.
Por ti, o mundo inteiro conheceu finalmente a Verdade.
Por ti, em toda a terra, fundaram-se igrejas.
Por ti, o Filho Único de Deus fez resplandecer a sua luz
sobre os que estavam nas trevas, sentados na sombra da morte.
Por ti, os apóstolos puderam anunciar a salvação às nações.
Como cantar dignamente o teu louvor, ó Mãe de Deus,
por quem a terra inteira vibra de alegria?

6. Augusta Rainha dos Santos
Augusta Rainha dos Anjos,
Vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a
cabeça de Satanás, humildemente Vos rogamos
que envieis as Legiões Celestes para que às Vossas ordens
persigam e combatam os demónios por toda a parte, refreando
a sua audácia e precipitando-os no abismo.
Quem é como Deus? Ó Bondosa e Carinhosa Mãe,
Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança.
Ó divina Mãe, enviai os Santos Anjos em nossa defesa,
afastando para longe de nós o cruel inimigo.
São Miguel e todos os Santos Anjos, combatei e rogai por nós.
Ámen.
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Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas
de quem não se podem aproximar, para impedir o contágio.
Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto
e as consequências sobre a economia e o trabalho.

Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora do Livramento,
alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia,
que esta dura prova termine
e volte um horizonte de esperança e paz.
Como em Caná, intercedei junto do vosso Divino Filho,
pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas
e abra o seu coração à confiança.

Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde,
os voluntários que, neste período de contingência,
arriscam a própria vida para salvar outras vidas.
Acompanhai a sua fadiga e dai-lhes força, bondade e saúde.

Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes,
e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos,
com solicitude pastoral e dedicação evangélica.

Virgem Santa, Senhora do Livramento,
iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência,
a fim de encontrarem as soluções justas para vencer este vírus.

Assisti os Responsáveis das nações,
para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade,
socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver,
programando soluções sociais e económicas
com clarividência e espírito de solidariedade.

Senhora do Livramento tocai as consciências
para que as somas enormes usadas para aumentar
e aperfeiçoar os armamentos sejam, antes,
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3. Oração a Nossa Senhora de Fátima
Santíssima Virgem,
que nos montes de Fátima
vos dignastes revelar aos três pastorinhos
os tesouros de graças que podemos alcançar,
rezando o santo rosário,
ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração,
a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção,
alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos
(pedir a graça – momento de silêncio).

Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente as que mais precisarem.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ámen.

4. Oração a Nossa Senhora (S. Bernardo)
Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido
à vossa proteção, implorado a vossa assistência,
e reclamado o vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança,
a Vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro,
de Vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro aos Vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-Vos de as ouvir propícia
e de me alcançar o que Vos rogo. Ámen.
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destinadas a promover os estudos adequados
para prevenir catástrofes do género no futuro.

Mãe amadíssima e Senhora do Livramento,
fazei crescer no mundo o sentido de pertença
a uma única grande família,
na certeza do vínculo que une a todos,
para acudirmos, com espírito fraterno e solidário,
a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria.
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço,
a constância na oração.

Ó Maria, Consoladora dos aflitos e Senhora do Livramento,
abraçai todos os vossos filhos atribulados
e alcançai-nos a graça de que Deus intervenha
com a sua mão omnipotente
para nos libertar desta terrível epidemia,
de modo que a vida possa retomar com serenidade
o seu curso normal.

Confiamo-nos a Vós, Senhora do Livramento,
que resplandeceis sobre o nosso caminho
como sinal de salvação e de esperança,
ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.
Amem.

OUTRAS ORAÇÕES A NOSSA SENHORA

1. Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo(a) a vós,
e em prova da minha devoção para convosco,
Vos consagro neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca,
o meu coração e inteiramente todo o meu ser.
E porque assim sou vosso(a), ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como propriedade vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa.
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Ámen

2. Magnificat
A minha alma glorifica o 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 a 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. Ámen.
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