
*NOVENA VOCACIONAL À RAINHA DOS APÓSTOLOS* 

“A Maria Rainha dos Apóstolos pedimos operários para a messe 

evangélica.” 

Bem-aventurado Tiago Alberione 

Felipe Borges (Org.) 

 

1º Dia 

_ “Quando Deus encontra uma alma humilde e dócil ao seu querer, como Maria 

Santíssima, serve-se dela na execução de seus desígnios de amor e sabedoria. 

Quer porém, que seja dócil como o pincel nas mãos de um pintor,.”_ 

_Alberione_ 

*Invocações paulinas* 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

*Leitura Bíblica - Lc 1,26-27* 

_No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia 

chamada Nazaré.  Foi a uma virgem, prometida em casamento a um homem 

chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria._ 

*Reflexão* 

Deus nos envia anjos no cotidiano de nossas vidas, nós os percebemos?  

Qual papel Maria exerce em meu discernimento vocacional? 

*Cântico de Maria (Lc 1,46-55)* 

_A minha alma engrandece ao Senhor *_ 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 



derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

*Oração pelas vocações* 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

_Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai..._ 

*Para pedir a bênção* 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

*2º Dia* 

_“Tende um coração magnânimo e fareis grande bem, à imitação de Maria que 

seguiu Jesus, dando-se inteiramente.”_ 

Alberione 

*Invocações paulinas* 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 



São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

*Leitura Bíblica - Lc 1, 28-29* 

O anjo entrou onde ela estava, e disse: “Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está 

com você!” Ouvindo isso, Maria ficou preocupada, e perguntava a si mesma o 

que a saudação queria dizer.  

*Reflexão* 

Não podemos nos entristecer. Conosco está o Deus da vida. 

 Perturbados diante de tantas realidades que nos perturbam, mas confiantes no 

Senhor da nossa história que caminha conosco e nunca nos abandona. 

*Cântico de Maria (Lc 1,46-55)* 

A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

*Oração pelas vocações* 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 



os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

_Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai..._ 

*Para pedir a bênção* 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

 

3º Dia 

“Maria soube quem seria o seu filho, isto é o Filho do Altíssimo, o santo por 

excelência, o Messias, o Salvador, o novo Rei. Dependia dela permitir que ele 

viesse ao mundo e cumprisse a missão confiada pelo Pai. Também nós somos 

livres de permitir a entrada de Deus em nosso coração.” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1, 30-34 

O anjo disse: “Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de 

Deus.  Eis que você vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus.  

Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono 

de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu 

reino não terá fim.” 

Reflexão 

O Senhor nos chama a cada dia e espera uma resposta de amor, quais medos 

perturbam o nosso coração? 



Quem é Jesus no seu discernimento vocacional? Compreendo a realeza como 

serviço no projeto divino?  

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 

A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 



felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

4º Dia 

“Maria foi inigualavelmente exaltada porque incomparavelmente se humilhou. 

A humildade é o segredo da santidade. Se Maria não tivesse sido o humilde, o 

Espírito Santo não teria pousado sobre ela, e ele não tivesse descido sobre ela 

não se teria tornado Mãe de Deus. É claro que se tornou Mãe por obra do Espírito 

Santo.” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1, 35 

Maria perguntou ao anjo: “Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum 

homem?”  O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 

Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de você será 

chamado Filho de Deus.” 

Reflexão 

Toda obra que é de Deus se concretiza somente pela ação do Espírito Santo. 

Busco luzes do Espírito Santo nas situações que me rodeiam? A comunhão com 

o Espírito divino gera em mim e nos meus irmãos vida plena? 

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 

A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 



derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

5º Dia 

“Maria declara-se a serva do Senhor, na sua caridade faz-se a serva dos servos 

de Deus, que encara como filhos de Deus e irmãos de seu Filho. É possível 

imaginar modelo mais sublime de caridade?” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 



Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1,35-38  

Olhe a sua parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela 

que era considerada estéril, já faz seis meses que está grávida. Para Deus nada é 

impossível.  Maria disse: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a 

tua palavra.” E o anjo a deixou. 

Reflexão 

Deus é Pai bondoso e fiel em suas promessas; somos fiéis ao chamado que ele 

nos faz todos os dias? Qual nossa disposição aos seus apelos? O que significar 

ser servo do Senhor? 

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 

A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 



atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

6º Dia 

“Maria é exemplo de trabalho espiritual, intelectual, braçal; porque realizou o 

próprio trabalho com paciência.” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1,39-41 

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, às pressas, 

a uma cidade da Judeia.  Entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel.  Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel 

ficou cheia do Espírito Santo.  

Reflexão 

O Papa Francisco nos convida a sermos uma Igreja em saída. Antes de Maria ir ao 

encontro de sua parenta Isabel, ela foi ao encontro dos apelos de Deus. Nosso 

serviço aos irmãos deve partir da nossa comunhão com Deus para gerar frutos 

abundantes. 

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 



A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

7º Dia 



“Louvar a Maria é dever de todo homem. É dever do cristão, porque dela nos 

veio Jesus Cristo, a vida, toda graça.” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1,42-45  

Com um grande grito exclamou: “Você é bendita entre as mulheres, e é bendito 

o fruto do seu ventre!  Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha 

me visitar?  Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou 

de alegria no meu ventre.  Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai 

acontecer o que o Senhor lhe prometeu.” 

Reflexão 

Maria é admirada, louvada e amada. Nela Deus foi glorificado. Nossa vida é um 

louvor a Deus perante os homens? Confiamos nas promessas do Senhor; 

promessas que se concretizam com a nossa fidelidade a seu projeto de amor? 

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 

A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 



em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

8º Dia 

“Débora cantou um hino glorioso e Maria Santíssima, cantou um hino imortal, 

que esteve, está e estará sempre nos lábios dos fiéis: Magnificat anima mea 

Dominum – Minha alma engrandece o Senhor.” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1,46-49 



Então Maria disse: “Minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito 

se alegra em Deus, meu salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. 

Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-poderoso realizou 

grandes obras em meu favor: seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que 

o temem, de geração em geração”. 

Reflexão 

O Bem-aventurado Tiago Alberione dizia que “tudo nos leva ao Magnificat”, 

os projetos de morte e opressão sucumbem e caem por terra ante o poder do 

Deus da vida que intervém na história do seu povo. Vivemos cultivando a 

esperança de tempos melhore? Vivemos em contínua louvação na esperança da 

do infinito amor de Deus? 

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 

A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 



cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

9º Dia 

“Interroguemo-nos: Nosso coração é segundo o coração de Maria? Conforme o 

coração de Jesus? Tudo, só e sempre para glória de Deus? O cântico de Maria é 

também expressão de alegria. Não de alegria mundana, e sim de alegria 

puríssima e motivada pela glorificação de Deus pela encarnação do verbo.” 

Alberione 

Invocações paulinas 

Ó Jesus, Mestre Caminho, verdade e Vida, tende Piedade de nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

São Paulo Apóstolo, rogai por nós! 

De todo pecado, livrai-nos Senhor! 

Leitura Bíblica - Lc 1,50-55 

“Ele realiza proezas com seu braço: dispersa os soberbos de coração, derruba 

do trono os poderosos e eleva os humildes; aos famintos enche de bens, e 

despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua 

misericórdia, conforme prometera aos nossos pais - em favor de Abraão e de sua 

descendência, para sempre.” 

Reflexão 

O Senhor é fiel em suas promessas, não desanimemos. Como o povo de outrora 

caminhemos com fé e esperança. Dessas virtudes (fé e esperança) somos 

testemunhas autênticas? Em nossa caminhada vocacional sentimos o braço de 

Deus através de nossa vida de oração e profunda intimidade com Deus? 

Cântico de Maria (Lc 1,46-55) 



A minha alma engrandece ao Senhor * 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

 pois ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.                                                                                                        

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo,                                                                                                                  

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Oração pelas vocações 

Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e à vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo, 

testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que o buscam nos 

acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor 

gratuito. Sejam o sal da terra, através da oração, da penitência, do sacrifício e das 

atividades apostólicas. Testemunhem a todos o Reino de Deus, consolando os 

que sofrem, orientando e infundindo coragem a todos. Maria, alcançai para todos 

os vocacionados uma fidelidade dinâmica e contínua renovação, para que 

cresçam até a plenitude de Cristo. Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, 

concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre, em Deus. Amém. 

Concluir com o Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai... 

Para pedir a bênção 

Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. 

Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. 

Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa 

agradar a Vós e ao vosso Jesus e meu Deus. E assim, possa partilhar da vossa 

felicidade no céu. Jesus e Maria dai-me vossa bênção: em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amém.  

(Oração composta pelo Bem-Aventurado Tiago Alberione) 

 



CONSAGRAÇÃO À RAINHA DOS APÓSTOLOS 

 

Ó Maria, nossa Mãe, Mestra e Rainha, acolhei-me entre os que amais, guiais e 

santificais, no seguimento de Jesus Cristo, Divino Mestre. Em Deus, vedes os filhos 

que ele chama, e por eles intercedeis, obtendo-lhes graças, luz e conforto. Jesus 

Cristo, nosso divino Mestre, confiou-se inteiramente aos vossos cuidados, desde 

a encarnação até a ascensão. Isto é para mim ensinamento, exemplo e dom 

inefável. Como Jesus, eu também me coloco em vossas mãos. Obtende-me a 

graça de conhecer, imitar e amar sempre mais o Divino Mestre, Caminho, Verdade 

e Vida. Apresentai-me a Jesus, para ser admitido entre os discípulos dele. 

Iluminai-me, fortificai-me e santificai-me. Que eu possa corresponder 

plenamente à vossa bondade, e possa um dia dizer: “Eu vivo, mas já não sou eu 

que vivo, pois é Cristo que vive em mim”. E vós, ó são Paulo, discípulo fiel de 

Jesus, alcançai-me a graça de ser forte e perseverante. Quero corresponder 

sempre mais ao dom de Deus, “até que em mim se forme Jesus Cristo”. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


