BENDITO SEJA O ROSÁRIO DE MARIA
• Bendito e Louvado seja, o Rosário de Maria
Se ela não viesse ao mundo ai de nós o que seria.
• O Rosário de Maria é de nossa devoção
Os anjos descem do céu sexta-feira da Paixão.
• Lá no céu nasceu uma rosa no brilho do meio-dia
Parecendo o Rosário, o Rosário de Maria
• Água do mar é sagrada, água de muita valia
Quero morrer afogado no rosário de Maria.
• O demônio quando atenta é com fogo e fantasia
Para ver se a gente esquece do Rosário de Maria.
• As contas do teu Rosário são pra nossa artilharia
Dá combate no inferno quando eu rezo Ave Maria.
• O Rosário de Maria, foi feito em Jerusalém
Pai, Filho e Espírito Santo, na hora de Deus. Amém!
Paróquia de São Sebastião
Santuário da Santa Cruz

SÚPLICAS
(após o oremos da comunhão, rezar alternadamente)

Sacerdote: Façamos juntos, a nossa súplica:
Sacerdote: Nós vos saudamos ó Virgem Gloriosa,
estrela mais brilhante do que o sol,
mais branca do que o lírio,
mais elevada nos céus do que todos os Santos.
Salve, Mãe da alegria celeste.
Salve, tu que alimentas em nós um júbilo sublime.

Ornaste a natureza humana...
Superaste as legiões de anjos...
Superaste todas as criatura...
Nós te aclamamos: Salve, ó cheia de graça!
Todos: A vós sois reverenciada por toda a terra, recebei as nossas humildes
homenagens e vinde em nosso auxílio, no meio de Vossos dias, tão
gloriosos nos céus. Não esquecei ó Virgem Mãe as tristezas da terra; lançai
um olhar de bondade para os que estão no sofrimento e que lutam contra
as dificuldades e que não cessam de umedecer os lábios nas amarguras
desta vida. Tenha piedade dos que choram, dos que oram e dos que
temem. Dai a todos a esperança e paz. Assim Seja! Amém!

Salve, sede da alegria que salva.

CONSAGRAÇÃO

Salve, tu que ofereceste o gáudio perene.
Salve, ó místico lugar da alegria inefável.
Salve, ó campo digníssimo da alegria indizível.
Salve, ó fonte abençoada da alegria infinita.
Salve, ó tesouro divino da alegria sem fim.
Salve, ó árvore frondosa da alegria que dá vida.
Salve, ó Mãe de Deus, por ninguém desposada.
Salve, ó virgem, intacta em tua integridade
depois do parto.
Salve, espetáculo admirável, que deixa aquém
todos os prodígios.
Quem poderia descrever o teu esplendor?
Quem poderia relatar o teu mistério?
Quem seria capaz de proclamar a tua grandeza?

Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu vos consagro neste dia todo o meu
ser. Ponho em vossas mãos tudo o que sou e tenho. Confio à vossa
proteção todos os meus projetos e desejos. Fazei que tudo seja para o bem
de todos, principalmente daquelas pessoas a quem devo amar mais.
Formai em mim um coração bondoso como o de vosso Filho Jesus, de onde
todos possam receber a paz, a justiça e o amor. E guardai-me no vosso
coração materno, para que nenhum mal me aconteça e todo o bem me
venha. E fazei-me lembrar sempre que sou vosso filho. Santa Maria, Mãe de
Deus e da Igreja, guardai unida no amor a igreja do meu lar. Amém.
Salve Rainha

“Deus ajuntou todas as águas e deu nome de mar, e ajuntou todas as
graças e deu o nome de Maria.” São Luiz Maria de Montfort

