Oração para Quebranto:
Coloca-se a mão direita sobre a criança e dizer a oração seguinte. A
cada sinal da cruz marcado no texto faz-se o Nome do Pai sobre o corpo
da criança:
“Nosso Senhor + Jesus Cristo me ajuda onde eu ponho a mão. Pelo
poder de Nosso senho + Jesus Cristo este quebranto vai sair pela
cabeça, pelos lados, pelas costas, por cima, por baixo, por trás, pela
frente. Assim como digo com fé em Nosso Senhor + Jesus Cristo, assim
se fará. Este quebranto vai sair pela frente, por trás, por cima, por
baixo. Amém.
Rezar um Credo, um Pai Nosso, uma Ave-Maria e uma Salve Rainha.
Oração Contra mau olhado
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus nos criou, Deus nos
sustenta, Deus nos protege. Pelo poder de Deus, este mau irá embora.
Pelo poder de Deus, este mau vai para fora. Este mau olhado, pelo
poder de Deus, vai ser anulado. Se alguém te olhou com os olhos ruins,
invejosos, esse olhar há de voltar para quem o atirou, pelo poder de
Nosso Senhor + Jesus Cristo.
Rezar um Credo, um Pai Nosso, uma Salve Rainha.

Cantos para Coroação
de Nossa Senhora
Subida
(cada linha corresponde a
um conjunto completo)
Salve ó mãe, magna rainha
Que desde o primeiro alvor
Dá a culpa, dá o veneno
Não manchou com seu
negror/
Salve ó bendita Imaculada
De nossos filhos sois
venerada

Eis o meu coração
Ó virgem mãe querida
Ele recorre a ti
Para se descansar/
Nada são para mim
As delícias da vida
Só quero Ter servir
Só quero te louvar/
Ó mãe escuta bem
Atende o meu pedido
Abre teu coração
Para me enriquecer/
Daí-me prudência e esforço
Um valor destemido
A tua proteção
Para o mundo vencer

Oferendas

Despedida

Qual estrela do oriente
Nos indica a Jesus
Receba esta palma ó virgem
Enchei-nos de vossa luz/
Aceite ó doce Maria
Estas flores com sorriso
E que seja o prêmio
O eterno paraíso/
Foste no céu coroada
De flores resplandecentes
Aceite ó mãe a grinalda
De anjinhos inocentes
Quero também te dar
Esta linda palma
Que nos entregará
Na celeste mansão/
Quero também te dar
Ó virgem mãe querida
Ramos e belas flores
Conto de gratidão/
Quero também te dar
Esta linda coroa
Que nos entregará
Na celeste mansão

----

És ó virgem pura e santa
Linda mais que linda aurora
Como a luz toda corola
Dos fulgores do arrebol/
Salve, salve, ó Maria]Mãe de
Deus
Cantaremos seus louvores
Lá na terra e lá no céu/
Sou tua filha e quero amarte
Hei de amar-te toda vida
Como mã do mesmo
Deus]como esta mãe
querida/
Virgem querida e bondosa
Ouve nossa oração
Pois todos nós esperamos
Dos pecados o perdão

Maria eterna rainha
Que consola nossas dores
em tuas mãos deponho
Estes raminhos de flores/
Maria eterna rainha
Cheia de encantos e amores
Nós alegres te ofertamos
Estas pequeninas flores/
Maria eterna rainha
Te ofertamos este véu
Pois um dia ainda espero
Encontrar-te lá no céu/
A santa virgem ofereço
Esta humilde oração
Em hinos e louvores
Para sua coroação

Vinde povos trazer flores
Cantar hinos de alegria
Nesta hora tão solene
Coroar virgem Maria

Aceitai esta palma
Em louvores deste dia
Nossos canticos de amores
Ó doce virgem Maria/

Flores, flores, flores
Com muita alegria
Vamos coroar virgem Maria

Louvemos pois Maria
Neste mês abençoado
De mil flores adornemos
Seu altar tão venerado/
Aceitai esta coroa
Em louvores deste dia
Nesta hora tão solene
Coroar virgem Maria/
Quando um pobre aflito
geme
Com o pão de cada dia
Põe seus filhos de joelhos
Perto da virgem Maria
Minha mãe querida
Flores vou te dar
Em teus pés deponho junto
ao teu altar/
Minha mãe querida
Todos abençoar
E desta infância
És tua coroa/
Minha mãe querida
Com toda minh’alma
Tenho oferecer-te
A singela palma/
Minha mãe querida
Minha mãe do céu
Venho com alegria
Trazer este véu/
Minha mãe querida
Com toda alegria
Venho oferecer-te
O meu coração.

