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O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
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Avé, Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.
Avé, Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.
Avé, Maria
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo.

Avé, Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.
Avé, Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.
Avé, Maria
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas
de Cristo.

O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Avé, Maria
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.
Avé, Maria
E o Verbo fez-se carne.
E habitou entre nós.
Avé, Maria
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, a Vossa Graça, em
nossas almas, para que nós, que, pela anunciação
do Anjo, conhecemos a encarnação de Cristo,
vosso Filho, pela Sua paixão e morte na cruz,
alcancemos a glória da Ressurreição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
que é Deus e convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos
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