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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Primeiro dia
3 de dezembro

Imitar o Fiat (faça-se) 
de Nossa Senhora
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo Lucas.Cristo segundo Lucas.

Glória a Vós, Senhor!Glória a Vós, Senhor!
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da 
Galiléia, chamada Nazaré, a uma vir-
gem desposada com um homem que 
se chamava José, da casa de Davi e o 
nome da virgem era Maria. Entrando, 
o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, 
o Senhor é contigo. Também Isabel, 
tua parenta, até ela concebeu um filho 
na sua velhice; e já está no sexto mês 
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aquela que é tida por estéril, porque 
a Deus nenhuma coisa é impossível. 
Então disse Maria: Eis aqui a serva do 
Senhor. Faça-se em mim segundo a 
tua palavra. E o anjo afastou-se dela.” 
(Lc 1,26-28.36-38)

Palavra da salvação. Glória a vós, Palavra da salvação. Glória a vós, 
Senhor!Senhor!

Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, sob vosso 

olhar misericordioso vos elejo por 
minha Rainha e minha Senhora; ensi-
nai-me a submeter-me à vontade de 
Deus. Cuida de mim, Mãe. Confio em 
vossa bondade. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!



5

Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Segundo dia
4 de dezembro

Imitar o espírito de 
caridade e serviço de 
Nossa Senhora
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo Lucas.Cristo segundo Lucas.

Glória a Vós, Senhor!Glória a Vós, Senhor!
“Naqueles dias, Maria se levantou e 

foi às pressas às montanhas, a uma 
cidade de Judá. Entrou em casa de 
Zacarias e saudou Isabel. Maria ficou 
com Isabel cerca de três meses. Depois 
voltou para casa.” (Lc 1,39-40.56)

Palavra da salvação. Glória a vós, Palavra da salvação. Glória a vós, 
Senhor!Senhor!
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Oremos:Oremos: 
Ó Santíssima Virgem de Guada-

lupe, sob o vosso olhar misericordioso 
vos suplico humildemente a graça do 
aumento do amor na minha alma! 
Quero amar mais, servir mais a Deus 
no meu próximo, Mãe! Na vossa pre-
sença renuncio, em nome de Jesus, a 
todo egoísmo, invejas ou fechamento 
em mim mesmo! Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Terceiro dia
5 de dezembro

Imitar a alegria de 
Nossa Senhora
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo Lucas.Cristo segundo Lucas.

Glória a Vós, Senhor!Glória a Vós, Senhor!
“E Maria disse: Minha alma glorifica 

ao Senhor, meu espírito exulta de ale-
gria em Deus, meu Salvador, porque 
realizou em mim maravilhas aquele 
que é poderoso e cujo nome é Santo. 
Sua misericórdia se estende, de gera-
ção em geração, sobre os que o temem.” 
(Lc 1,46-47.49-50)

Palavra da salvação. Glória a vós, Palavra da salvação. Glória a vós, 
Senhor!Senhor!
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Oremos:Oremos: 
Ó Virgem Guadalupe, sob o vosso 

olhar misericordioso hoje venho supli-
car-vos o dom da alegria. Não vos peço 
a alegria passageira do mundo, mas a 
verdadeira alegria em Deus! Louvo a 
Deus e a Vós por tudo o que tenho e 
sou! Afastai de mim, Mãe, toda tris-
teza, depressão, ansiedade! Que a ale-
gria do Senhor seja minha força e cura. 
Renuncio, em nome de Jesus, a todo 
negativismo, vitimismo e tristeza. 
Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Quarto dia
6 de dezembro

Imitar a vida  
de oração de  
Nossa Senhora
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo Lucas.Cristo segundo Lucas.

Glória a Vós, Senhor!Glória a Vós, Senhor!
“Maria conservava todas estas pala-

vras, meditando-as no seu coração (…) 
Sua mãe guardava todas estas coisas 
no seu coração.” (Lc 2,19.51)

Palavra da salvação. Glória a vós, Palavra da salvação. Glória a vós, 
Senhor!Senhor!

Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, sob o vosso 

olhar misericordioso vos suplico, 
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intercedei para que eu possa rezar 
com mais fervor e constância. Peço 
hoje, pela vossa intercessão, o reavi-
vamento do dom da piedade! Que eu 
possa, Mãe, orar como vós o fazíeis em 
todas as ocasiões. Renuncio hoje, em 
nome de Jesus, a toda preguiça espi-
ritual, todo abandono da vida de ora-
ção. Quero experimentar a paz, fruto 
da oração! Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!



14

Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Quinto dia
7 de dezembro

Imitar o abandono  
a providência  
divina de Maria
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo João.Cristo segundo João.

Glória a Vós, Senhor!Glória a Vós, Senhor!
“Como viesse a faltar vinho, a mãe 

de Jesus disse-lhe: Eles já não têm 
vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, 
isso compete a nós? Minha hora ainda 
não chegou. Disse, então, sua mãe aos 
serventes: Fazei o que ele vos disser.” 
(Jo 2,3-5)

Palavra da salvação. Glória a vós, Palavra da salvação. Glória a vós, 
Senhor!Senhor!
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Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, hoje venho 

suplicar-vos a coragem espiritual de 
abandonar-me à providência divina. 
Sob o vosso olhar misericordioso hoje 
renuncio a toda desconfiança do poder 
de Deus. Quero, Mãe, viver como se 
tudo dependesse de mim, sabendo que 
tudo depende de Deus. Quero amar 
meu passado, viver meu presente com 
amor, e deixar meu futuro nas mãos 
amorosas e infinitamente misericor-
diosas do vosso Filho Jesus! Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Sexto dia
8 de dezembro

Solenidade da Imaculada 
Conceição de Maria! 
Imitar a pureza de  
Nossa Senhora
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do livro do Apocalipse.Do livro do Apocalipse.

“Apareceu em seguida um grande 
sinal no céu: uma Mulher revestida 
do sol, a lua debaixo dos seus pés e na 
cabeça uma coroa de doze estrelas. 
Estava grávida e gritava de dores, sen-
tindo as angústias de dar à luz.” (Ap 
12,1-2)

Palavra do Senhor. Graças a Deus!Palavra do Senhor. Graças a Deus!

Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, sob o vosso 

olhar misericordioso vos consagramos 
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hoje nossa luta pela pureza, pela vivên-
cia da castidade. Ajudai-nos, Mãe, a 
amar essa virtude tão própria de todo 
cristão. Renunciamos hoje, em nome 
de Jesus, a toda tendência a deixar-nos 
levar pela concupiscência da carne, a 
todo espírito maligno de impureza. 
Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Sétimo dia
9 de dezembro

Dia de São João Diego, 
vidente de Nossa Senhora 
de Guadalupe. Imitar a 
bondade de Maria.
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Da carta de São Paulo aos Gálatas.Da carta de São Paulo aos Gálatas.

“Mas quando veio a plenitude dos 
tempos, Deus enviou seu Filho, que 
nasceu de uma mulher e nasceu sub-
metido a uma lei, a fim de remir os que 
estavam sob a lei, para que recebêsse-
mos a sua adoção.” (Gl 4,4-5)

Palavra do Senhor. Graças a Deus!Palavra do Senhor. Graças a Deus!

Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, sob o vosso 

olhar misericordioso vos pedimos 
hoje um coração bondoso e cheio de 
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compaixão pelos sofrimentos do pró-
ximo. Dai-nos, Mãe, praticar obras 
de Misericórdia, colocar em prática a 
minha fé católica apostólica romana. 
Dai-nos a bondade de São João Diego, 
vosso servo fiel. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Oitavo dia
10 de dezembro

Imitar a fidelidade de 
Maria Santíssima a  
esposa de Cristo, a Igreja
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo João.Cristo segundo João.

Glória a Vós, Senhor!Glória a Vós, Senhor!
“Junto à cruz de Jesus estavam de 

pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, 
mulher de Cléofas, e Maria Madalena. 
Quando Jesus viu sua mãe e perto dela 
o discípulo que amava, disse à sua mãe: 
Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao 
discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora 
em diante o discípulo a levou para a 
sua casa.” (Jo 19,25-27)

Palavra da salvação. Glória a vós, Palavra da salvação. Glória a vós, 
Senhor!Senhor!
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Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, sob o vosso 

olhar misericordioso queremos estar! 
Defendei e protegei a Santa Mãe Igreja 
das tempestades da infidelidade a 
Bíblia, Tradição e Magistério. Ajudai-
nos, ó Mãe, a sermos fiéis à doutrina 
católica apostólica romana. Dai-nos 
a graça de não nos afastarmos da 
rocha de Pedro, o Papa e os bispos em 
comunhão com ele. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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Em nome do Pai, do Filho  
e do Espírito Santo. Amém.

Augusta Rainha dos céus, soberana 
mestra dos Anjos, vós que, desde o 
princípio, recebestes de Deus o poder e a 
missão de esmagar a cabeça de Satanás, 
nós vo-lo pedimos humildemente, enviai 
vossas legiões celestes para que, sob 
vossas ordens, e por vosso poder, elas 
persigam os demônios, combatendo-os 
por toda a parte, reprimindo-lhes a 
insolência, e lançando-os no abismo. 

Nono dia
11 de dezembro

Imitar a perseverança 
na oração e nas  
obras de Maria
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Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade 
e ternura, vós sereis sempre o nosso 
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe 
Divina, enviai os Santos Anjos para 
nos defenderem, e repeli para longe 
de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 
Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. 
Amém.

Leitura dos Atos dos Apóstolos.Leitura dos Atos dos Apóstolos.

“Todos eles perseveravam unanime-
mente na oração, juntamente com as 
mulheres, entre elas Maria, mãe de 
Jesus, e os irmãos dele.” (At 1,14)

Palavra do Senhor. Graças a Deus!Palavra do Senhor. Graças a Deus!

Oremos:Oremos: 
Ó Virgem de Guadalupe, queremos 

consolar as lágrimas de vosso olhar 
misericordioso, cuidando e defendendo 
os sacerdotes e as famílias pelas obras 
de Misericórdia. Dai-nos a graça, Mãe, 
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de sairmos do julgamento para o amor. 
Intercedei por nós para que alcance-
mos o Céu, nossa meta. Precisamos da 
vossa ajuda! Vinde em nosso socorro 
sempre! Ajudai-nos a perseverar na 
oração e na ação pastoral para a sal-
vação das almas. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória. 

Tudo por Jesus nada sem Maria! Tudo por Jesus nada sem Maria! 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai Nossa Senhora de Guadalupe, rogai 
por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas por nós, rogai pelos sacerdotes e pelas 
famílias!famílias!
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