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ORAÇÃO À MARIA, “A QUE DESATA OS NÓS”. 
 

Para ser feita de manhã, tarde e noite. 
 

ORAÇÃO DA MANHÃ 
 

Salve, estrela do mar, 
Venerável Mãe de Deus e sempre Virgem, 

feliz porta do céu. 
Recebeste aquele “Salve” da boca de Gabriel: 

Asseguraste-nos a paz, 
pois mudastes o castigo de Eva. 

Soltai as cadeias dos presos, 
daí luz aos cegos, 

livrai-nos de nossos males, 
alcançai-nos todos os bens. 
Mostras que és nossa Mãe 

e receba de ti nossas preces. 
Aquele que por nós nasceu e quis ser teu Filho. 

Virgem singular, 
entre todas, a mais humilde. 
Faz que, limpos da culpa, 
sejamos humildes e sãos. 

Conceda-nos uma vida pura, 
preparai-nos um caminho seguro, 

para que vendo à Jesus 
sempre nos alegremos. 

Glorificamos à Deus pai, 
e a máxima honra a Cristo e ao espírito Santo: 

aos três um mesmo louvor. 
Amém 

 
ORAÇÃO DA TARDE 

 
Tua alma canta a grandeza do Senhor 

e teu espírito se alegra em Deus Salvador, 
porque tem olhado a tua humildade e te elegeu 
para desatar o nó que mantinha a alma afastada 

do criador e submetida ao inimigo. 
Todas as gerações te felicitam, 

porque o Poderoso têm feito grandes obras por ti, 
seu nome é Santo e sua misericórdia 

chega á seus fiéis de geração em geração. 
Graças a teu “sim”, foi possível que o Verbo Eterno de Deus se 

tornasse homem e nos redimisse definitivamente; 
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em tuas puríssimas entranhas foi gerado o único Mediador entre 
Deus e os homens: Jesus Cristo, 

Deus e homem verdadeiro. 
Por isso todos os que crêem te consideram feliz 
e te chamam bendita entre todas as mulheres. 

Deus fez em ti proezas com seu braço,  
dispersando os soberbos de coração, 

derrubando de seu trono os poderosos, enaltecendo os humildes como tu, 
cumulando de bens os indigentes e  

despedindo os ricos com as mãos vazias. 
Ele te cobriu com sua sombra e te mostrou à todos os homens 

como a mulher vestida de sol,  
coroada de estrelas e com a luz debaixo dos pés. 

Por isso te chamamos “a que desata os nós”, porque em ti Deus 
mostrou que se lembrou da misericórdia que havia prometido a 
nossos pais, a Abraão e sua descendência para sempre. Ao cair 

da tarde nos unimos à teu canto jubiloso e nos alegramos de que sejas nossa Mãe. 
Amém 

 
ORAÇÃO DA NOITE 

 
Maria, “a que desata os nós”. 

Auxílio dos Cristãos, 
refúgio dos desamparados e aflitos, 

filha dileta do Eterno Pai, 
esposa amorosa do santo espírito, 

mãe do verbo encarnado: 
esta noite venho diante de ti para 

agradecer as inúmeras graças 
e benefícios que Deus me tem 

concedido por tua poderosa intercessão. 
Do nada me chamou à vida, 
e nasci em um lugar cristão 

onde aprendi a pronunciar teu doce nome. 
Manténs-me na existência 

até o dia de hoje e tenho conservado a fé. 
Tenho sentido que sou amado por Deus 

e perdoado um milhão de vezes. 
Tenho experimentado tua proteção e amparo 

e não duvido em chamar-te 
advogada e mãe minha. 

Com que compararei semelhante graça? 
Todas as minhas palavras, todas as minhas ações, 
são poucas diante da magnitude da graça divina; 

sejas tu minha representante diante de Deus; 
nada melhor que tu para entender-me e 

apresentar minha eterna gratidão ao Autor de todo 
o bem, que te constituiu bendita entre todas as 

criaturas do céu e da terra. Só à Deus seja a honra 
e a glória, pelos séculos dos séculos. 

Amem 


