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6. No meio da Igreja que nascia 

Recebestes o Espírito dos céus; 

Viestes missionária à nossa terra, 

Proclamando as maravilhas de Deus. 

Junto com os discípulos de Cristo, 

Oráveis na assembleia dos cristãos 

E continuais orando pelo mundo, 

A Deus levantais, ternas, Vossas mãos. 

 

 

7. Gozando das primícias do Reino, 

Habitais a Jerusalém do Céu 

Donde viestes para nos falar, 

‘stendendo sobre nós benigno véu. 

À direita de Cristo, sois rainha 

Ornada de ouro fino de esplendor; 

P’ra lá nos qu’reis levar, ó Mãe bendita! 

Àquela luz que é Deus, o Deus do Amor. 

 

 

8. Vós sois, Senhora, a Mãe do Rosário,  

Sois a Mãe da Alegria e da Luz, 

A Mãe das Dores e a Mãe da Glória, 

Mãe do Messias-Cristo que é Jesus. 

Todos os dias seguimos, Senhora, 

Vossa admirável recomendação: 

Contemplar Jesus Cristo no Rosário 

Para alcançar a eterna Salvação. 

 

 

9. A Deus queremos nós oferecer-nos 

E os sofrimentos todos suportar; 

Orando pelo vigário de Cristo, 

A vida plena ansiamos alcançar. 

Reparando as vidas do pecado, 

Suplicando, chorando nossas dores, 

Dizemos: “Jesus, é por Vosso amor 

E pela conversão dos pecadores”. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Visitastes o Povo que nasceu 

Das águas do batismo redentor, 

Pedindo penitência e oração, 

Pedindo conversão ao Deus-Amor. 

Meditando de Cristo os mistérios, 

Proclamando a mensagem que Deus faz 

– É o mandato que trazeis, Senhora, 

Para que o mundo inteiro alcance a paz. 

 

 

11. Senhora do Rosário, ao Vosso nome, 

Erguemos a capela, em oração; 

Unidos à Igreja Universal, 

Nela louvamos Cristo, Novo Adão. 

Nela louvamos Cristo, nossa luz, 

Com a chama da fé em nossa mão. 

E as mãos alvas que alevantamos 

São símbolo da paz e do perdão. 

 

 

12. Rezamos pela paz no mundo inteiro 

Em Fátima, no Vosso Santuário, 

Que é terra da paz, Cova da Iria, 

Ó Virgem Mãe, Senhora do Rosário! 

O Vosso Coração Imaculado 

Doce refúgio é do pecador: 

Triunfo para glória da Trindade, 

Cantando a Civilização do Amor. 

 

 

13. Visitando os pequenos, as crianças, 

Mostrais desígnios de misericórdia. 

Erguendo a Vossa cátedra, Senhora, 

Chamais o ser humano à concórdia. 

Ensinando as verdades eternas 

e a arte de orar, crer e amar, 

Em Fátima, sois mestra, sois doutora, 

Sois de Deus profecia, em Vosso altar. 


