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Anim. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja 
enche-se de júbilo para celebrar a 
Solenidade da Assunção da Mãe 
do Senhor. Nela, criatura humana 
agraciada por Deus, realiza-se ple-
namente o mistério pascal do seu 
Filho, pois “cheia de graça”, quis o 
Pai associá-la à ressurreição de Je-
sus. Hoje, Maria é espelho da Igreja 
que, como Ela, caminha para o Rei-
no definitivo e para sua glorificação. 
Do céu, Maria agora é estabelecida 
como intercessora que acompanha 
com solicitude materna seus filhos 
e filhas. Ao recordarmos hoje tam-
bém a Vida consagrada, olhemos 
para Maria como modelo de con-
sagração sem reservas ao projeto 
de Deus em sua vida. Ao Pai que 
enfeitou Maria com as mais belas 
joias da Graça, redamos graças.

Ritos Iniciais

abertura1
De alegria vibrei no Senhor, 
pois vestiu-me com sua justi-
ça, adornou-me com joias bo-
nitas, como esposa do rei me 
elevou. (bis)

1. Transborda o meu coração em 
belos versos ao rei, um poema, 
uma canção com a língua escre-
verei; de todos és o mais belo, a 
graça desabrochou em teu sem-
blante, em teus lábios pra sem-
pre Deus te abençoou.

2. Valente, forte, herói. Pela verda-
de a lutar, a justiça a defender, 
vitorioso tu serás. Lutas com 
arma e poder, o inimigo a correr, 
eterno é teu trono, ó Deus, é reti-
dão para valer!

3. Ó rei, amas a justiça, odeias 
sempre a maldade; com o óleo 
da alegria ungiu-te o Deus da 
verdade. Os mais suaves perfu-
mes, as tuas vestes exalam; no 
teu palácio luxuoso belos acor-
des te embalam.

4. Princesas são tuas damas, a mãe
-rainha lá está, toda de ouro ador-
nada, à sua direita a pousar. “Es-
cuta, ó filha, atenção! O rei de ti se 
encantou, esquece os teus, a tua 
casa, adora o rei, o teu Senhor!”

saudação2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ato penitencial3
P. No início desta celebração Euca-
rística, coloquemo-nos em atitude 
de conversão, fonte de comunhão 
com Deus e com os irmãos e irmãs.

(silêncio)
P. Senhor, Filho de Deus, que nas-
cendo da Virgem Maria, vos fizestes 
nosso irmão, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, Filho de Deus que conhe-
ceis e compreendeis nossa fraque-
za, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, Filho primogênito do Pai, 
que fazeis de nós uma só família, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus Todo-Poderoso, tenha 
compaixão de nós...
T. Amém.

glória4
P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
/ nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mun-
do, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. / Só vós sois o 



Santo, só vós, o Senhor, / só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo, / com 
o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

oração5
P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, que elevastes à 
glória do céu em corpo e alma a 
imaculada virgem Maria, mãe do 
vosso Filho, dai-nos viver aten-
tos às coisas do alto, a fim de 
participarmos da sua glória. Por 
N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Maria gerou o Messias e, 
pela obediência, tornou-se discí-
pula atenta da Palavra do Senhor. 
A exemplo dela, olhando para sua 
glória, escutemos também nós o 
que o Senhor nos quer dizer.

primeira leitura6
(Ap 11, 19a;12,1.3-6a.10ab)

Leitura do Livro do Apocalipse 
de São João. 19Abriu-se o Templo 
de Deus que está no céu e apa-
receu no Templo a arca da Alian-
ça. 12,1Então apareceu no céu um 
grande sinal: uma mulher vestida 
de sol, tendo a lua debaixo dos 
pés e sobre a cabeça uma coroa 
de doze estrelas. 3Então apareceu 
outro sinal no céu: um grande Dra-
gão, cor de fogo. Tinha sete cabe-
ças e dez chifres e, sobre as ca-
beças, sete coroas. 4Com a cauda, 
varria a terça parte das estrelas 
do céu, atirando-as sobre a terra. 
O Dragão parou diante da Mulher 
que estava para dar à luz, pronto 
para devorar o seu Filho, logo que 
nascesse. 5E ela deu à luz um fi-
lho homem, que veio para gover-
nar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o Filho foi levado para 
junto de Deus e do seu trono. 6A 
mulher fugiu para o deserto, onde 
Deus lhe tinha preparado um lugar. 
10Ouvi então uma voz forte no céu, 
proclamando: “Agora realizou-se 
a salvação, a força e a realeza do 
nosso Deus, e o poder do seu Cris-
to”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

salmo responsorial
44 (45) (Fx 3)7

Salmos e Aclamações, p257

À vossa direita se encontra a 
Rainha, com veste esplenden-
te de ouro de Ofir.

1. As filhas de reis vêm ao vosso 
encontro, * e à vossa direita se 
encontra a Rainha * com veste, 
esplendente de ouro de Ofir.

2. Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto. * esquecei vosso povo e 
a casa paterna! * Que o Rei se 
encante com vossa beleza! * 
Prestai-lhe homenagem; é vosso 
Senhor!

3. Entre cantos de festa e com gran-
de alegria, ingressam, então, no 
palácio real.

segunda leitura8
(1Cor 15, 20-27a)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 
20Cristo ressuscitou dos mortos 
como primícias dos que morre-
ram. 21Com efeito, por um homem 
veio a morte e é também por um 
homem que vem a ressurreição 
dos mortos. 22Como em Adão to-
dos morrem, assim também em 
Cristo todos reviverão. 23Porém, 
cada qual segundo uma ordem 
determinada: Em primeiro lugar, 
Cristo, como primícias; depois, os 
que pertencem a Cristo, por oca-
sião da sua vinda. 24A seguir, será 
o fim, quando ele entregar a rea-
leza a Deus-Pai, depois de des-
truir todo principado e todo poder 
e força. 25Pois é preciso que ele 
reine até que todos os seus inimi-
gos estejam debaixo de seus pés. 
26O último inimigo a ser destruído 
é a morte. 27Com efeito, “Deus pôs 
tudo debaixo de seus pés”. - Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

aclamação 
do evangelho9

Salmos e Aclamações
Melodia a partir da p. 268ss

Aleluia, aleluia, * aleluia, aleluia.
Maria é elevada ao céu, alegrem-se 
os coros dos anjos.

evangelho10
(Lc 1, 39-56

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naqueles dias, 39Maria partiu para 
a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da 
Judéia. 40Entrou na casa de Zacarias 
e cumprimentou Isabel. 41Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, a 
criança pulou no seu ventre e Isabel 
ficou cheia do Espírito Santo. 42Com 
um grande grito, exclamou: “Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é 
o fruto do teu ventre! 43Como posso 
merecer que a mãe do meu Senhor 
me venha visitar? 44Logo que a tua 
saudação chegou aos meus ouvidos, 
a criança pulou de alegria no meu 
ventre. 45Bem-aventurada aquela que 
acreditou, porque será cumprido o 
que o Senhor lhe prometeu”. 46Então 
Maria disse: “A minha alma engrande-
ce o Senhor, 47e o meu espírito se ale-
gra em Deus, meu Salvador, 48porque 
olhou para a humildade de sua serva. 
Doravante todas as gerações me 
chamarão bem-aventurada, 49porque 
o Todo-poderoso fez grandes coisas 
em meu favor. O seu nome é santo, 
50e sua misericórdia se estende, de 
geração em geração, a todos os que 
o respeitam. 51Ele mostrou a força de 
seu braço: dispersou os soberbos de 
coração. 52Derrubou do trono os pode-
rosos e elevou os humildes. 53Encheu 
de bens os famintos, e despediu os ri-
cos de mãos vazias. 54Socorreu Israel, 
seu servo, lembrando-se de sua mi-
sericórdia, 55conforme prometera aos 
nossos pais, em favor de Abraão e 
de sua descendência, para sempre”. 
56Maria ficou três meses com Isabel; 
depois voltou para casa. - Palavra da 
Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

homilia11
proFissão de Fé12

P. Creio em um só Deus, Pai todo-po-
deroso, / Criador do céu e da terra; de 
todas as coisas visíveis e invisíveis. / 
Creio em um só Senhor, Jesus Cris-
to, / Filho Unigênito de Deus, / nascido 
do Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, / luz da luz, / Deus ver-



dadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, 
não criado, / consubstancial ao Pai. / 
Por Ele todas as coisas foram feitas. 
/ E por nós, homens, e para nossa sal-
vação, / desceu dos céus: / e se en-
carnou pelo Espírito Santo, / no seio 
da virgem Maria, / e se fez homem. / 
Também por nós foi crucificado / sob 
Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepul-
tado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / 
conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do 
Pai. / E de novo há de vir, em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mortos; / 
e o seu reino não terá fim. / Creio no 
Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, 
/ e procede do Pai e do Filho; / e com 
o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
/ ele que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e apos-
tólica. / Professo um só batismo / para 
remissão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. Amém.

oração dos Fiéis13
P. Com toda a Igreja, que se alegra na 
solene celebração da Assunção de Nos-
sa Senhora à glória celeste, elevemos ao 
Pai as nossas preces, suplicando juntos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Ó Pai, que a Igreja seja o reflexo da san-
tidade que levou a Virgem Maria aos céus. 
2. Que o Papa Francisco receba o dom 
da fortaleza com a qual ornastes a Vir-
gem Maria. 
3. Que os consagrados e consagradas 
carreguem no coração o Verbo que ha-
bitou o seio virginal de Maria.
5. Que o mal seja derrotado pela mesma 
força que concedestes à Virgem Maria. 
6. Que a miséria seja banida do mundo 
e reine a paz que iluminou o lar de Ma-
ria e José.
7. Que o Congresso Eucarístico encer-
rado hoje em Belém do Pará traga fru-
tos de maior adesão a Cristo e à sua 
Igreja pela participação na Eucaristia, 
rezemos

(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

Liturgia Eucarística
apresentação 
das oFerendas14

 (Fx 5)

1. É grande o Senhor, é o nosso Deus! 
Atento aos corações, buscou em Naza-
ré: Dentre os humildes, Maria foi eleita, 
vinde todos celebrar tamanha fé!
Fez em mim grandes coisas, de 
um jeito bem novo, que acolhe, 

que integra. Fez visita ao seu 
povo, falou e cumpriu, a minh’al-
ma se alegra!

2. Fiel, compassivo é o nosso Deus! 
Atento a toda dor, conosco vem mo-
rar: Dispensa orgulho e poder, nutre 
os famintos. Vinde, pois, toda espe-
rança celebrar!

3. Coragem que anima, é o nosso Deus! 
Atento ao novo Reino, ouviu nosso 
clamor: Trouxe o perdão, reanimou 
os humilhados. Vinde todos celebrar 
seu grande amor!

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...

oração sobre 
as oFerendas15

P. Suba até vós, ó Deus, o nosso 
sacrifício, e, pela intercessão da Vir-
gem Maria, elevada ao céu, acendei 
em nossos corações o desejo de 
chegar até vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

oração eucarÍstica iii16
(Pref. próprio: A glória de Maria)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-podero-
so, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, foi eleva-
da à glória do céu. Aurora e esplendor 
da Igreja triunfante, ela é consolo e 
esperança para vosso povo ainda em 
caminho, pois preservastes da cor-
rupção da morte aquela que gerou, de 
modo inefável, vosso próprio Filho feito 
homem, autor de toda vida. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com os an-
jos e com os santos, vos aclamamos, 
jubilosos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:
T. Santo, santo, santo, Senhor Deus 
do Universo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes pro-
clama o vosso louvor, porque, por Je-
sus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida 
e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do nas-
cer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: san-
tificai pelo Espírito Santo as oferendas 

que vos apresentamos para serem con-
sagradas, a fim de que se tornem o Cor-
po e  o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu e deu 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão que 
nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sa-
crifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vos-
sa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei 
que, alimentando-nos com o Corpo e 
o Sangue do vosso Filho, sejamos re-
pletos do Espírito Santo e nos torne-
mos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires, São 
Paulo, patrono da nossa Arquidiocese, 
N. e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presen-
ça.
T. Fazei de nós uma perfeita oferen-
da!
2C. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa re-
conciliação estenda a paz e a salvação 
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto ca-
minha neste mundo: o vosso servo o 
Papa Francisco, o nosso bispo Odilo, 
seus bispos auxiliares, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igre-
ja!



2ª-: Is 9,1-6 ; Sl 112 (113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R/. 2) ; Lc 1,26-38
3ª-: 2Cor 10,17 – 11,2 ; Sl 148,1-2. 11-13a. 13c-14 (R/. cf. 12a. 15a) ; Mt 13,44-46
4ª-: Ap 21,9b-14 ; Sl 144(145),10-11. 12-13ab.17-18 (R/. cf. 12a) ; Jo 1,45-51
5ª-: 1Cor 1,1-9 ; Sl 144(145),2-3. 4-5. 6-7 (R/. cf. 1b) ; Mt 24,42-51.
6ª-: 1Cor 1,17-25 ; Sl 32(33),1-2. 4-5. 10ab e 11 (R/. 5b) ; Mt 25,1-13
Sáb..: 1Cor 1,26-31 ; Sl 32(33),12-13. 18-19. 20-21 (R/. cf. 12b) ; Mt 25,14-30

Em Maria, Mãe do Redentor, 
elevada à glória do céu em corpo e 
alma, a obra salvadora de Deus pre-
parada para todos nós já se realizou 
plenamente. Nossa Mãe glorificada 
junto de seu Filho no céu, é inter-
cessora e sinal de segura esperança 
para todos nós.

A Mãe deseja que seus filhos ain-
da peregrinos neste mundo também 
se reúnam à família de Deus no ban-
quete da vida eterna. Por isso, recor-
remos a ela com as palavras: “Salve 
rainha, mãe de misericórdia, a vós 
bradamos... a vós suspiramos... 
esses vossos olhos a nós volvei, ó 
clemente, ó pia, ó doce, sempre vir-
gem, Maria!”

Nossa igreja catedral metropo-
litana, que recebeu o belo título de 
“Nossa Senhora da Assunção”, está 
em festa. Em meio à metrópole, suas 
torres altas apontam para o céu, para 
que nunca esqueçamos que nossa 
cidade definitiva é o céu, onde Deus 
reúne sua grande família. Pela vida 
afora, vamos animados por essa es-
perança, que não nos deixa esmore-
cer, apesar das cruzes e dificuldades 
que a cidade terrena nos traz.

Hoje, no mês vocacional, também 

celebramos no Brasil o dia da voca-
ção à Vida Consagrada. É vocação 
de muito significado na Igreja. Os 
Religiosos e Religiosas são chama-
dos a se consagrar ao testemunho 
do Evangelho através da própria 
forma de vida que abraçam e do ca-
risma do seu Instituto de Vida Con-
sagrada.

Sua vocação aponta sempre para 
os valores definitivos do Reino de 
Deus. Por isso, a Vida Consagrada 
Religiosa é muito importante na vida 
e na missão da Igreja. Rezemos, de 
modo especial, para que o Espírito 
Santo desperte vocações à Vida Re-
ligiosa.

Neste domingo, encerra-se o 
Congresso Eucarístico Nacional de 
Belém. Que a Eucaristia, corpo e 
sangue de Cristo, fonte de vida para 
todos, mostre em nós sua força re-
dentora. Agradeçamos a Deus pela 
realização do Congresso Eucarístico 
de Belém e peçamos que produza 
muitos frutos de vida.

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

21 de agosto, Assunção de 
Nossa Senhora em 2016

Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em 
vós, Pai de misericórdia, todos os vos-
sos filhos e filhas dispersos pelo mundo 
inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso rei-
no os nossos irmãos e irmãs que parti-
ram desta vida e todos os que morre-
ram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça.
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

rito da comunhão17
canto de comunhão18

O Senhor fez em mim maravilhas, 
Santo é o seu nome! 
1. A minha alma engrandece ao Senhor 

e exulta meu espírito em Deus, meu 
Salvador. Pôs os olhos na humildade 
de sua serva, doravante toda a terra 
cantará os meus louvores. 

2. Seu amor para sempre se estende 
sobre aqueles que o temem, de-
monstrando o poder de seu braço, 
dispersa os soberbos. 

3. Abate os poderosos de seus tronos 
e eleva os humildes. Sacia de bens 
os famintos, despede os ricos sem 
nada. 

4. Acolhe, Israel, seu servidor, fiel ao 
seu amor e à promessa que fez a 
nossos pais, em favor de Abraão e 
de seus filhos para sempre. 

5. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Es-
pírito, desde agora e para sempre, 
pelos séculos. Amém! 

oração após a 
comunhão19

P. Ó Deus, que nos alimentastes com 
o sacramento da salvação, conce-
dei-nos, pela intercessão da Virgem 
Maria elevada ao céu, chegar à glória 
da ressurreição. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ritos Finais

bênção Final20
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Filho 
da Virgem Maria quis salvar a todos, 
vos enriqueça com sua bênção.
T. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre, e por 
toda parte, a proteção da Virgem Maria, 
por quem recebestes o autor da vida.
T. Amém.
P. E vós, que vos reunistes, hoje, para 
celebrar sua solenidade, possais colher 
a alegria espiritual e o prêmio eterno.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus ...
T. Amém.
P. Ide em paz, ...
T. Graças a Deus.

canto Final21
Maria concebida sem culpa original, 
trouxeste a luz da vida na noite de Natal. 
Tu foste imaculada na tua conceição, 
ó Mãe predestinada da nova criação.

Maria da Assunção, escuta a nossa 
voz e pede proteção a cada um de 
nós (bis)

Maria mãe querida, sinal do eterno amor 
no ventre deste a vida e corpo ao Sal-
vador. Ao céu foste elevada por anjos 
do Senhor na glória coroada, coberta 
de esplendor.

Maria, mãe rainha, protege com teu véu 
o povo que caminha na direção do céu. 
Tu foste a maravilha das obras do Se-
nhor: esposa, mãe e filha do mesmo 
Deus de amor.
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