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I VÉSPERAS EM HONRA DO CORAÇÃO DOLOROSO E 
IMACULADO DE MARIA 

 

 
 

V/. Meu Deus, vinde em meu auxilio. 

R/. Senhor, apressai-vos em me socorrer. 

 

Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito 
Santo, assim como era no princípio, agora e 
sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. 

HINO 

Salve, Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
na terra de meus amores, vos saúdam os cantos que 
elevam o amor. Rainha de nossas almas, 
Corredentora da humanidade, flor das flores, 
mostrai aqui o esplendor da vossa glória, Mulher 
Vestida de Sol, que no céu tão só vos amam melhor. 

Coração Doloroso e Imaculado da Virgem Santa, 
da Virgem pura, vida, esperança e doçura da alma 
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que em Vós confia, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe 
nossa e minha Mãe, enquanto minha vida anima, todo 
o meu amor para Vós, pelo triunfo de vosso Coração 
Doloroso e Imaculado, minha Mãe, minha Mãe, sem 
cansaço trabalharei. 

SALMODIA 

Ant. 1. Ditosa sois, Virgem Maria, que levaste 
em vosso seio o Criador do mundo. 

Salmo 112 

Ao Deus de glória e de amor 

1 Aleluia! Louvai, servos de Iahweh, louvai o 
nome de Iahweh! 2 Seja bendito o nome de Iahweh, 
desde agora e para sempre; 3 do nascer do sol até 
o poente, seja louvado o nome de Iahweh! 4 Elevado 
sobre os povos todos é Iahweh, sua glória está 
acima do céu! 5 Quem é como Iahweh nosso Deus? 
Ele se eleva para sentar-se, 6 e se abaixa para 
olhar pelo céu e pela terra. 7 Ele ergue o fraco 
da poeira e tira o indigente do lixo, 8 fazendo-
o sentar-se com os nobres, ao lado dos nobres do 
seu povo; 9 faz a estéril sentar-se em sua casa, 
como alegre mãe de filhos. 

 

Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito 
Santo, assim como era no princípio, agora e 
sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. 

Ant. - Ditosa sois, Virgem Maria, que levastes 
em vosso seio o Criador do mundo. 

Ant.2 - Por Eva se fecharam aos homens as 
portas, e por meio de Maria Virgem foram abertas 
de novo. Aleluia. 

Salmo 147 
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Glorifica ao Senhor, Jerusalém; louva a teu 
Deus, Sião: que reforçou os ferrolhos de tuas 
portas, e abençoou os teus filhos dentro de ti; 
colocou a paz nas tuas fronteiras, te sacia com 
flor de farinha. Ele envia sua mensagem à terra, 
e sua palavra corre veloz; manda a neve como lã, 
espalha a geada como cinza; faz cair o gelo como 
migalhas e com o frio congela as águas; envia uma 
ordem, e se derretem; sopra seu alento, e correm. 
Anuncia sua palavra a Jacó, seus decretos e 
mandamentos a Israel; com nenhuma nação obrou 
assim, nem lhes deu a conhecer seus mandatos. 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
assim como era no princípio, agora e sempre, por 
todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Ant. - Por Eva se fecharam aos homens as 
portas, e por meio da Maria Virgem foram abertas 
de novo. Aleluia. 

Ant. 3. A Virgem Maria foi glorificada como a 
Mulher vestida de sol acima de todos os anjos e 
santos; vinde, então, e louvemos a Cristo, o rei 
cujo reino não terá fim. 

Cântico Ef 1, 3-10 

Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos abençoou na pessoa de Cristo com 
todos os tipos de bênçãos espirituais e 
celestiais. 

Ele nos escolheu na pessoa de Cristo, antes 
de criar o mundo, para que fôssemos consagrados 
e irrepreensíveis diante dele pelo amor. 
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Ele nos destinou na pessoa de Cristo, por pura 
iniciativa sua, para ser seus filhos, para que a 
glória de sua graça, que tão generosamente nos 
concedeu em seu querido Filho, redunde em seu 
louvor. 

Por este Filho, por seu sangue, recebemos a 
redenção, o perdão dos pecados. O tesouro da sua 
graça, sabedoria e prudência foi um desperdício 
para nós, dando-nos a conhecer o mistério da sua 
vontade. 

Este é o plano que havia projetado realizar 
para Cristo quando chegasse o momento culminante: 
fazer que todas as coisas tivessem Cristo por 
cabeça, as do céu e as da terra. 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
assim como era no princípio, agora e sempre, por 
todos os séculos dos séculos. Amém. 

Ant. Virgem Maria foi glorificada como a 
Mulher vestida de sol acima de todos os anjos e 
santos; vinde, então, e louvemos a Cristo, o rei 
cujo reino não terá fim. 

BREVE LEITURA DO APOCALIPSE 12, 1-9 

Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher 
vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma 
coroa de doze estrelas na cabeça. Ela está grávida 
e grita de dor, porque chegou a hora de dar à luz. 

Apareceu também outro sinal: um enorme dragão 
vermelho com sete cabeças e dez chifres, e nas 
cabeças sete coroas; com sua cauda varre um terço 
das estrelas do céu, precipitando-as sobre a 
terra. O dragão parou diante da mulher que ia dar 
à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. 
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E a mulher deu à luz um filho varão, que há 
de governar todas as nações com vara de ferro; 
mas seu filho foi arrebatado e levado perante Deus 
e seu trono, enquanto a mulher fugiu para o 
deserto, onde tem um lugar que Deus preparou para 
ela. Ali a alimentarão durante mil duzentos e 
sessenta dias. 

Então começou uma batalha no céu: Miguel e 
seus anjos combateram contra o dragão. Lutaram o 
dragão e seus anjos, mas não puderam vencer, e já 
não houve lugar para eles no céu. 

 

RESPONSORIO BREVE 

V/. Santa Maria, Corredentora, Reinas com 
Cristo para sempre. 

R/. Santa Maria, Corredentora, Reinas com 
Cristo para sempre. 

 

V/. Coração Doloroso e Imaculado da Mãe de 
Deus, intercedei por nós. 

R/. Santa Maria, Corredentora, Reinas com 
Cristo para sempre. 

 

V/. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito 
Santo. 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

Ant. Magnificat: O Senhor olhou minha 
humilhação e o Todo-Poderoso fez grandes coisas 
por mim. 

✞ Minha alma proclama a grandeza do Senhor, 
meu espírito se alegra em Deus meu salvador; 
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porque olhou a humilhação de sua escrava. Desde 
agora me felicitarão todas as gerações, porque o 
Poderoso fez grandes obras por mim: seu nome é 
santo e sua misericórdia chega aos seus fiéis de 
geração em geração. Ele faz prodígios com o seu 
braço: dispersa os soberbos de coração, derruba 
os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, 
enche de bens os famintos e despede os ricos de 
mãos vazias. Auxilia Israel, seu servo, 
lembrando-se de sua misericórdia - como havia 
prometido a nossos pais - em favor de Abraão e 
seus descendentes para sempre. 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
assim como era no princípio, agora e sempre, por 
todos os séculos dos séculos. Amém. 

Ant.: O Senhor olhou minha humilhação e o 
Poderoso fez grandes coisas por mim. 

 

PRECES 

Proclamemos as grandezas de Deus Pai Todo-
Poderoso, que quis que todas as gerações 
felicitassem Maria, a Mãe de seu Filho, e 
supliquemos-lhe dizendo: 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós” 

- Senhor, nosso Deus, admirável sempre em 
vossas obras, que quisestes que a Imaculada 
Virgem Maria participasse em corpo e alma da 
glória de Jesus Cristo, fazei com que todos os 
vossos filhos desejem e caminhem para esta mesma 
glória. 
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“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós” 

- Vós que nos destes Maria por mãe, concedei 
por sua mediação Corredentora, saúde aos 
enfermos, consolo aos tristes, perdão aos 
pecadores e a todos, abundância de saúde e paz. 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós” 

- Vós que fizestes Maria a cheia de graça, 
por intercessão de seu Coração Maternal, concedei 
a abundância de vossa graça a todos os homens. 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós” 

- Fazei, Senhor, que vossa Igreja tenha o 
Coração e a Alma de Maria, para que todos os fiéis 
perseverem unânimes na oração, no seu Coração 
Doloroso e Imaculado. 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós” 

- Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu, 
e a enviastes como a Senhora Vestida de Sol, fazei 
que os falecidos possam alcançar com todos os 
santos a felicidade de vosso reino. 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós” 

Confiando no Senhor, que fez grandes obras em 
Maria, peçamos ao Pai Terno e Misericordioso, que 
encha de bens também o mundo: 

 

Pai Nosso. 

Oremos 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

1as. Vésperas em Honra ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 8 

Clementíssimo Deus Pai Terno e 
Misericordioso, que, para a salvação de todos os 
pecadores e nosso refúgio, quisestes que o 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria fosse o mais 
próximo em caridade e misericórdia do Divino 
Coração de vosso Filho Jesus Cristo: concedei-
nos, por intercessão e méritos do dulcíssimo e 
amantíssimo Coração de Maria, nossa Corredentora, 
que agora comemoramos, chegarmos a ser 
semelhantes ao Coração Eucarístico de Jesus, o 
que vive e reina convosco na unidade do Espírito 
Santo, e é Deus pelo séculos dos séculos. Amém. 

O SENHOR NOS ABENÇOE † NOS GUARDE DE TODO 
MAL E NOS CONDUZA À VIDA ETERNA. AMÉM. 

 

Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Aposento Puro e Santo, protegei minha alma com a 
Vossa Maternal Proteção. Por este meio, 
permanecerei fiel à Voz de Jesus e minha alma 
poderá corresponder ao seu Amor e obedecer à sua 
Divina Vontade. Ó minha Mãe, meu desejo é manter 
diante de meus vista, sem cessar, vossa 
participação como Corredentora! 

Com esta lembrança viverei intimamente unido 
ao vosso Coração Doloroso e Imaculado, que 
permanece sempre totalmente unido ao Sagrado 
Coração Eucarístico do vosso Divino Filho. 

Pelos méritos de vossas virtudes e angústias, 
cravai-me neste Divino Coração, protegei-me agora 
e sempre. Amem. 


