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CENTENÁRIO MUNDIAL DA LEGIÃO DE MARIA
A minha alma engrandece ao Senhor
E se alegra 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
respeitam.
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 aos nossos pais, em favor de Abrahão e
de seus filhos, para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Consagração à Virgem Maria.
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Triênio em preparação do Centenário da Legião de Maria no Brasil
Visitação de Nossa Senhora das Graças (peregrina)

Oração de Recepção à Santíssima Virgem Maria
Santíssima Virgem Maria Nossa
Senhora das Graças, vieste a nossa casa em
peregrinação. Queremos te dar graças e as
boas-vindas. Santifica o nosso lar com a tua
presença e o teu amor. Aceita nossas orações
e nossos esforços para levar uma vida santa.
Mãe, assim como o Apóstolo João, que
te acolheu quando Jesus disse: “Mulher, eis aí teu filho”, nós
também queremos te acolher em nossa casa, para aprendermos a
ser como teu Filho Jesus.
Estamos aqui diante de Ti, para entregarmos a teus
cuidados maternos a nós, a Igreja e o mundo inteiro.
Interceda por nós junto a teu Filho querido, para que nos dê
em abundância o Espírito Santo, o Espírito da verdade que é fonte
de vida.
A Ti entregamos todos os homens, começando pelos mais
fracos: as crianças que ainda não viram a luz e as que nasceram
em meio à pobreza e ao sofrimento; os jovens em busca de sentido
para suas vidas.

A Ti entregamos as pessoas desempregadas e doentes. A
Ti encomendamos as famílias desestruturadas, os idosos que
precisam de assistência e todos que estejam solitários e sem
esperança.
A ti entregamos todos que os vivem à margem da
sociedade, aqueles que por suas opções são perseguidos; todos
aqueles que são perseguidos por causa da fé; aos que deixaram
seus países e vivem em refúgios e a mercê de uma sociedade
egoísta, violenta e sem amor ao próximo.
Ó, Mãe, que conhece os sofrimentos e as esperanças da
Igreja e do mundo, ajuda a teus filhos nas provas cotidianas que a
vida reserva a cada um e faz com que pelo esforço de todos, as
trevas não prevaleçam sobre a luz.
A Ti, Aurora da Salvação, confiamos nosso caminho para
que sob tua orientação, todos os homens procurem Cristo, Luz do
mundo e único Salvador, que reina com o Pai e o Espírito Santo
pelos séculos dos séculos.
Amém.
Rezar as Orações da Tessera e o Terço Contemplado.
Cada ano do Triênio rezar a oração do Servo homenageado:
1º Ano: Alfie Lambe; (2019)
2º Ano: Edel Quinn; (2020)
3º Ano: Frank Duff. (2021)

Oração de despedida à Santíssima Virgem Maria
Querida Mãe, chegou o momento de agradecer-te a imensa graça
que nos foi dada com a tua visita. Desde que chegaste, nosso
coração e nosso lar se transformaram.
Tua presença foi um convite delicado para vivermos a caridade no
seio da nossa família, para rezarmos e nos aproximarmos mais de
teu Filho Jesus Cristo, para colaborarmos com os nossos pastores
e ajudarmos nossos amigos e vizinhos que precisam de tua visita.
Obrigado(a), Mãe querida, por tua mensagem de amor. Intercede
por nossa família, junto a Teu Filho, Jesus, para que possamos
viver segundo a Vossa vontade.

