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ORAÇÕES AO SANTÍSSIMO NOME DE MARIA 

 

COROA DO SANTÍSSIMO NOME DE MARIA 

Credo ,   

Pai nosso ,   

5 Ave Marias em honra das 5 letras do nome de Maria.  

M......Mãe (Ave Maria)    

A .....Auxiliadora ( Ave Maria)  

R......Rainha ( Ave Maria)  

I.......Imaculada ( Ave Maria)   

A .....Arca da Salvação ( Ave Maria)  

No lugar do Pater : Dulcíssimo e Terrível Nome de Maria , preservai nossa alma de 

toda tirania do mal , sede o escudo de nossas almas e luz em nossas trevas.  

No lugar da Ave Maria: -Santíssimo Nome de Maria - nossa Eterna Alegria  

No final : SALVE RAINHA E o  

MAGNIFICAT .- +A minha alma glorifica ao Senhor 

- E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, 

- Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que 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 temem. 

- 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 a 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 por todos os séculos dos séculos. Amém 

 

 
 
 
 
 



LADAINHA AO SANTÍSSIMO NOME DE MARIA 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós.. 

 

Filho de Maria, ouvi-nos. 

Filho de Maria, atendei-nos. 

 

Celestial, de quem Maria é a Filha, 

tende piedade de nós. 

Verbo eterno, de quem Maria é a Mãe, 

tende piedade de nós. 

Espírito Santo, de quem Maria é o cônjuge, 

tende piedade de nós. 

Trindade Divina, de quem Maria é a serva, 

tende piedade de nós. 

 

Maria, Mãe do Deus Vivo, rogai por nós. 

Maria, filha da Luz Eterna, rogai por nós. 

Maria, nossa luz, rogai por nós.. 

Maria, nossa mãe, rogai por nós. 

Maria,  Flor de Jessé, rogai por nós. 

Maria,  a mais soberana rainha, rogai por nós. 

Maria,  a obra principal de Deus, rogai por nós. 

Maria,  a amada de Deus, rogai por nós. 

Maria,  Virgem Imaculada, rogai por nós. 

Maria,  toda formosa, rogai por nós. 

Maria,  a luz nas trevas, rogai por nós. 

Maria,  nossa certeza de esperança, rogai por nós. 

Maria,  a casa de Deus, rogai por nós.. 

Maria,  santuário do Senhor, rogai por nós.. 

Maria, o altar da Divindade, rogai por nós. 



Maria, Virgem Mãe, rogai por nós.. 

Maria, abraçando teu Deus Menino, rogai por nós.. 

Maria, repousando com a Sabedoria Eterna, rogai por nós. 

Maria,  oceano de amargura, rogai por nós.. 

Maria, Estrela do Mar, rogai por nós. 

Maria, que sofres com o teu único filho, rogai por nós. 

Maria, com o Coração Imaculado traspassado com uma espada de dor, rogai por nós. 

Maria, com o Coração Imaculado com uma ferida cruel, rogai por nós. 

Maria, cheia de tristeza até à morte, rogai por nós. 

Maria,, despojada de toda a consolação, rogai por nós. 

Maria, submissa à lei de Deus, rogai por nós. 

Maria, junto da cruz de Jesus, rogai por nós. 

Maria,  Nossa Senhora, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Rainha, rogai por nós. 

Maria,  Rainha da glória, rogai por nós. 

Maria,  a glória da Igreja Triunfante, rogai por nós. 

Maria,  Rainha Santa, rogai por nós. 

Maria,  defensora da Igreja militante, rogai por nós. 

Maria,  Rainha da Misericórdia, rogai por nós. 

Maria,  consoladora da Igreja que sofre, rogai por nós. 

Maria,  exaltada acima dos anjos, rogai por nós.. 

Maria,  coroada com doze estrelas, rogai por nós. 

Maria,  formosa como a lua, rogai por nós. 

Maria,  brilhante como o sol, rogai por nós. 

Maria,  que se distingue, acima de todas as mulheres, rogai por nós. 

Maria,  sentada à direita de Jesus, rogai por nós. 

Maria,, nossa esperança, rogai por nós. 

Maria, nossa doçura, rogai por nós. 

Maria,, a glória de Jerusalém, rogai por nós. 

Maria, a alegria de Israel, rogai por nós. 

Maria, a honra do nosso povo, rogai por nós. 

Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. 



Maria, Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós.. 

Maria, Nossa Senhora de Loreto, rogai por nós. 

Maria,  Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.. 

Maria,, Nossa Senhora de Czestochowa, rogai por nós.. 

Maria, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. 

Maria,  Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora da Misericórdia, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora da Vitória, rogai por nós.. 

Maria,  Nossa Senhora de La Trappe, rogai por nós. 

Maria,, Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  

Perdoai-nos, ó Senhor Jesus. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

Ouvi-nos, ó Senhor Jesus. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

Tende piedade de nós, ó Senhor Jesus. 

 

Filho de Maria, ouvi-nos. 

Filho de Maria, ouvi-nos. 

 

V. Eu anunciarei o teu Nome a meus irmãos. 

R. Eu te louvarei na assembleia dos fiéis. 

 

Oremos: O Todo-Poderoso Deus, que vês os teus servos sinceramente desejosos de 

colocar-se sob a sombra do nome e proteção da Santíssima Virgem Maria, nós Vos 

suplicamos, que, por sua intercessão de caridade, podemos ser libertos de todos os 

males na terra, e pode chegar a alegria eterna no céu, através de Jesus Cristo Nosso 

Senhor. Amém. 

 



EM REPARAÇÃO DOS ULTRAJES AO SANTO NOME DE MARIA 

 

Ó adorável Trindade, pelo amor que escolhestes e eternamente Vos deleitastes do 

santíssimo nome de Maria, pelo poder a ele concedido e pelas graças que reservastes 

aos seus devotos, fazei que esse nome seja também para mim fonte de graça e de 

felicidade. 

 

Ave-Maria 

Bendito sempre seja, o santo nome de Maria. Louvado, honrado e invocado sempre 

seja, o amável e forte nome de Maria. Ó santo, suave e forte nome de Maria, possa eu 

sempre te invocar durante a vida e na agonia da morte. 

 

Ó amável Jesus, pelo amor com que pronunciastes tantas vezes o nome de vossa 

querida Mãe e pela consolação que junto a ela obtivestes ao chamá-la pelo nome, 

recomendai os vossos especiais cuidados a este miserável servo vosso e de Maria. 

 

Ave-Maria 

Bendito sempre seja, o santo nome de Maria. Louvado, honrado e invocado sempre 

seja, o amável e forte nome de Maria. Ó santo, suave e forte nome de Maria, possa eu 

sempre te invocar durante a vida e na agonia da morte. 

 

Ó santos anjos, pela alegria que obtivéreis na revelação do nome de vossa rainha e 

pelos louvores com os quais o celebrastes; revelai-o também a mim toda a beleza, a 

força e a doçura e fazei que eu o invoque em todas as minhas necessidades e 

especialmente na hora da morte. 

 

Ave-Maria 

Bendito sempre seja, o santo nome de Maria. Louvado, honrado e invocado sempre 

seja, o amável e forte nome de Maria. Ó santo, suave e forte nome de Maria, possa eu 

sempre te invocar durante a vida e na agonia da morte. 

 

Ó querida Santa Ana, boa mamãe da minha Mãe, pela alegria por ti sentida ao 

pronunciar tantas vezes com devoto respeito o nome de tua pequena Maria ou ao 

mencioná-lo nas conversas com o teu bom Joaquim, faz que o doce nome de Maria 

esteja continuamente também em meus lábios. 

Ave-Maria 

Bendito sempre seja, o santo nome de Maria. Louvado, honrado e invocado sempre 

seja, o amável e forte nome de Maria. Ó santo, suave e forte nome de Maria, possa eu 

sempre te invocar durante a vida e na agonia da morte. 



E tu, ó dulcíssima Maria, pela graça que Deus te concedeu ao dar-te Ele mesmo o 

nome, como a sua filha predileta; pelo amor que tu sempre mostraste ao teu santo 

nome, concedendo grandes graças aos seus devotos, concede também a mim de 

respeitar, amar e invocar esse suavíssimo nome. Faz que ele seja o meu respiro, o 

meu repouso, o meu alimento, a minha defesa, o meu refúgio, o meu escudo, o meu 

canto, a minha música, a minha oração, o meu pranto, o meu tudo, com aquele de 

Jesus, a fim de ser a paz do meu coração e a doçura dos meus lábios durante a vida e 

depois seja a minha alegria no Céu. Amém. 

 

Ave-Maria 

Bendito sempre seja, o santo nome de Maria. Louvado, honrado e invocado sempre 

seja, o amável e forte nome de Maria. Ó santo, suave e forte nome de Maria, possa eu 

sempre te invocar durante a vida e na agonia da morte. 

 

ORAÇÃO AO SANTO NOME DE MARIA – SANTO AFONSO DE LIGÓRIO 
 
Ó poderosa Mãe de Deus e Mãe minha, Maria, é verdade que eu não sou digno nem 
mesmo de nomear-Te, mas Tu me amas e desejas a minha salvação. Concedei-me, 
embora a minha língua seja impura, de poder sempre chamar em minha defesa o Teu 
Santíssimo e Poderosíssimo Nome, porque o Teu Nome é a ajuda de quem vive e a 
salvação de quem morre. 
 
Maria puríssima, Maria dulcíssima, concede-me a graça de que o Teu Nome seja de 
agora em diante o sopro de minha vida. Senhora, não demore em me socorrer toda 
vez que eu Te chamar, porque, em todas as tentações e em todas as minhas 
necessidades, não quero parar de invocar-Te, repetindo sempre: Maria, Maria. Assim 
quero fazer durante minha vida e espero particularmente na hora da morte, para vir 
louvar eternamente no Céu o Teu amado Nome: “Ó clemente, ó pia, ó doce Virgem 
Maria”. 
 
Maria, amabilíssima Maria, que conforto, que doçura, que confiança, que ternura sente 
a minha alma mesmo apenas pronunciando o Teu Nome, ou apenas pensando em Ti! 
Dou graças ao meu Deus e Senhor que Te deu, para meu bem, este Nome tão amável 
e poderoso. 
Ó Senhora, não me basta chamar-Te pelo nome algumas vezes, quero invocar-Te 
mais vezes, quero que o amor me lembre de chamar-Te a toda hora, em tal modo a 
poder eu também exclamar com Santo Anselmo: “Ó Nome da Mãe de Deus, Tu és o 
meu amor!”. 

 
Minha querida Maria, meu amado Jesus, os Vossos dulcíssimos Nomes vivam sempre 
no meu e em todos os corações. A minha mente se esqueça de todos os outros, para 
lembrar-se somente e para sempre de invocar os vossos Nomes adorados. 
 
Meu Redentor Jesus e minha Mãe Maria, quando chegar o momento de minha morte, 
no qual a alma tiver que deixar o corpo, me concedam, então, pelos Vossos 
merecimentos, a graça de pronunciar as últimas palavras dizendo e repetindo: “Jesus 
e Maria Vos amo, Jesus e Maria Vos dou meu coração e minha alma”. 

 



 

 

RESPONSÓRIO SANTÍSSIMO NOME DE MARIA 

Se buscas o Céu, ó alma, invoca o nome de Maria. Aos que invocam Maria as portas 
do Céu se abrem. 

Ao nome de Maria alegram-se os habitantes do Céu e treme o inferno; o céu, a terra e 
o mar,  e todo o mundo se rejubila 

As trevas da culpa são postas em fuga; as doenças, as dores, as feridas também; 
soltam-se os grilhões dos presos, o mar se abranda para os navegantes 

Ao nome de Maria alegram-se os habitantes do Céu e treme o inferno; o céu, a terra e 
o mar,  e todo o mundo se rejubila 

Glória à Maria, Filha do Pai e Mãe do Verbo e Esposa do Espírito Santo, pelos séculos 
dos séculos. Amém.  

Ao nome de Maria alegram-se os habitantes do Céu e treme o inferno; o céu, a terra e 
o mar,  e todo o mundo se rejubila 

Oremos: Nós vos rogamos, ó Deus onipotente, concedei a vossos fieis que se alegram 
com o Nome e a proteção da Santíssima Virgem Maria, que por sua piedosa 
intercessão se vejam livres de todos os males na Terra, e mereçam chegar às alegrias 
eternas do Céu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 

 



  

ORAÇÃO PARA INVOCAR SEMPRE O NOME DE MARIA SANTÍSSIMA 

Grande Mãe de Deus e minha Mãe, ó Maria, é verdade que eu não sou digno de 
proferir o vosso nome; mas vós, que me tendes amor e desejais minha salvação, 
concedei-me, apesar de minha indignidade, a graça de invocar sempre em meu 
socorro vosso amantíssimo e poderosíssimo nome. Pois é ele o auxílio de quem vive e 
salvação de quem morre. 

Puríssima e dulcíssima Virgem Maria, fazei que seja vosso nome de hoje em diante o 
alento de minha vida Senhora, não tardeis a socorrer-me quando vos invocar. Pois, 
em todas as tentações que me assaltarem, em todas as necessidades que me 
ocorrerem, não quero deixar de chamar-vos em meu socorro, repetindo sempre: 

Maria! Maria! Assim espero fazer durante a vida, assim espero fazer particularmente 
na hora da morte, para ir depois louvar eternamente no céu vosso querido nome, ó 
clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. 

 

JACULATÓRIAS 

- O teu Nome, ó Maria, esteja sempre na minha boca e no meu coração; 

 

- Nome de amor, cumula de alegria o nosso coração e sê conforto e defesa nas 

adversidades; 

 

- Santa Maria, nós nos entregamos à ternura do teu nome; 

 

- Bendito sempre seja, o Santo Nome de Maria; 

 

- Louvado, honrado e invocado sempre seja, o amável e forte Nome de Maria; 

 

- Ó santo, suave e forte nome de Maria, possa eu sempre te invocar durante a vida e 

na agonia da morte. 


