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Ladaínha de N.ª Senhora
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos
Jesus Cristo, atendei-nos
Pai do Céu, que sois Deus,

Tende piedade de nós
Filho redentor do mundo, que sois Deus.

Tende piedade de nós
Espírito Santo, que sois Deus,

Tende piedade de nós
Santíssima Trindade que sois um só Deus,

Tende piedade de nós
Santa Maria,
Santa mãe de Deus,
Santa Virgem das Virgens,

Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja,
Mãe da divina graça,

Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe imaculada,

Mãe intacta,
Mãe amável,
Mãe admirável,

Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,

Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,

Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fiel,

Espelho de Justiça,
Sede de sabedoria,
Causa da nossa alegria

Vaso espiritual,
Vaso honorífico,
Vaso insigne de devoção,

Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfim,

Casa de ouro,
Arca da Aliança,
Porta do Céu,

Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,

Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,

Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,

Rainha dos Mártires,
Rainha dos Confessores,
Rainha das Virgens,

Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem  pecado original,
Rainha elevada ao Céu em corpo e alma,

Rainha do Santíssimo Rosário,
Rainha da Família,
Rainha da Paz.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós, Senhor.

À Vossa protecção nos acolhemos, San-
ta Mãe de Deus, não desprezeis as nossas sú-
plicas nas nossas necessidades: mas livrai-nos
de todos os pecados, Virgem gloriosa e bendi-
ta.

V/ Rogai por nós Santa Mãe de Deus
 R/ Para que sejamos dignos
     das promessas de Cristo.

V/ Oremos. Concedei, Senhor, aos vos-
sos servos a perfeita saúde da alma e do corpo
e, por intercessão da Virgem Maria, livrai-nos
das tristezas do tempo presente e dai-nos as
alegrias eternas. Por Nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, que é Deus convosco na uni-
dade do Espírito Santo.

R/ Amém

Procissão de Velas
(Cânticos)



Bendizemos o Teu nome
1.Bendizemos o teu nome,

Mãe do Céu Virgem Maria,
Bendizemos á Porfia,
O teu filho salvador.

Aqui vimos, Mãe querida,
Consagrar-te o nosso amor. (bis)

2.Esmagaste, ó Virgem Santa,
Toda bela e Imaculada,
A cabeça envenenada,
Do dragão enganador.

3.Todo o mundo, ó Mãe bendita,
Cheio está das Tuas glórias,
De perpétuas memórias,
De Teu nome e Teu louvor.

4.Advogada poderosa,
O universo em Ti confia,
Porque és Tu refúgio e guia,
Para o justo e pecador.

5.És conforto dos aflitos,
És das graças dispenseira,
És da paz a mensageira,
Nossa esp’rança e nosso amor.

Virgem Pura!...
1. Virgem pura, tua ternura

É de alívio ao meu penar
Noite e dia, de Maria
A beleza hei-de eu cantar. (bis)

2. É donzela toda bela
a mais santa em seu primor,
Desde a hora em que ela fora
concebida ao Criador. (bis)

3. Foi criada imaculada
sem pecado e maldição;
Foi querida, revestida
de mil graças de benção. (bis)

A treze de Maio
1. A treze de Maio

Na Cova da Iria
Apareceu brilhando
A Virgem Maria.

Avé, Avé, Avé, Maria!...
Avé, Avé, Avé, Maria!...

2. A Virgem Maria,
Cercada de luz,
Nossa Mãe bendita
E Mãe de Jesus.

3. Foi aos Pastorinhos
Que a Virgem falou
Desde então nas almas
Nova luz brilhou

4. A Pátria que é vossa
Senhora dos céus
Dai honra, alegria
E a graça de Deus

5. À Virgem bendita
Cante seu louvor
Toda a nossa terra
Num hino de amor

Consagração à Senhora
1. Minha Senhora e minha Mãe

 Eu me consagro todo a Vós
Sois minha Mãe e eu sou vosso
Meu coração a Vós pertence
Mãe de Jesus eu me consagro
Ao vosso amor que tudo vence
2. Eu vos consagro os meus ouvidos

 todo o meu corpo e seus sentidos
3. Eu vos consagro o meu olhar

 para no céu Vos contemplar

Senhora, um dia descestes
1.  Senhora um dia descestes,

Á terra que em vós confia:
Descestes á Serra de Aire,
Em Plena Cova da Iria.

Salvé, Regina! Salvé Regina!
Ora pro nobis, Maria! (bis)

Salve, nobre padroeira
1.  Salve, nobre padroeira

do povo teu protegido,
entre todos escolhido
para povo do Senhor..

O glória da nossa terra,
que tens salvado mil vezes;
enquanto houver portugueses
Tu serás o seu amor!

2.  És a nossa Padroeira,
não largues o padroado
do rebanho confiado
ao teu poder protector.

Sobre os braços da azinheira
1.  Sobre os braços da azinheira

Tu vieste, ó Mãe clemente,
Visitar a lusa gente,
De quem és a Padroeira.

Ave, Ave, Ave, Mãe Celestial
Ave, Ave, Ave, canta Portugal

2.  Penitência, oração,
Se fizesse lhes pedias;
Do rosário que trazias,
Mais pediste a devoção..


