
TRÍDUO PREPARATÓRIO  
 

PARA A COROAÇÃO PONTIFÍCIA DA VENERANDA IMAGEM DE 
NOSSA SENHORA DO AMOR DIVINO,  

 
PADROEIRA DA DIOCESE DE PETRÓPOLIS 

 
Aos que participarem do Tríduo Preparatório, se celebrado em um Templo Jubilar da 

Diocese de Petrópolis, nas devidas condições, lucram a Indulgência Plenária, aplicável 
também às almas do Purgatório.   

 

V.: Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R.: Socorrei-me sem demora. 

V.: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

R.: Como era no princípio, agora e sempre, amém.  

 

INVOCAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

https://www.youtube.com/watch?v=LOjQHOxmC4o 

 

A nós descei, Divina Luz 

A nós descei, Divina Luz 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! 

 

Vós sois a alma da Igreja 

Vós sois a vida, sois o amor 

Vós sois a graça benfazeja 

Que nos irmana no Senhor! 

Vós sois a graça benfazeja 

Que nos irmana no Senhor! 

A nós descei, Divina Luz... 

Divino Espírito descei 

Os corações vinde inflamar 

E as nossas almas preparar 

Para o que Deus nos quer falar! 

E as nossas almas preparar 

Para o que Deus nos quer falar!



 

V.: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado. 

R.: E renovareis a face da terra. 

V.: Oremos: Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do 

Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 

mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.Por Cristo, Senhor nosso.  

 

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO AMOR DIVINO 

 

Ó bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Amor Divino, amparo dos 

humildes e socorro dos aflitos, voltai o vosso olhar de mãe para todos nós, 

vossos filhos e filhas, livrando-nos dos males corporais e espirituais, do 

desemprego, das enchentes, dos desastres, da corrupção, da criminalidade e 

das ideologias. Intercedei pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos e por 

todo o clero. Suscitai em nossas paróquias santas e numerosas vocações 

sacerdotais religiosas. Sede exemplo para todos os que trabalham nas 

comunidades, pastorais e movimentos. Rogai ao vosso Divino Filho pelo 

Brasil, por nossas famílias, especialmente pelos idosos, pelos jovens, pelas 

crianças e pelos enfermos. Que possamos, por vosso intermédio, obter da 

Trindade Santa a cura de todas as doenças, encontrar as portas do Céu abertas 

e convosco ser felizes por toda a eternidade, adorando o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo, Amém! 

Canta-se um canto mariano e procede-se a incesnsassão da imagem de  
Nossa Senhora do Amor Divino 

 

 

INTERCESSÕES 

V.: Ó Maria, minha querida mãe, Senhora do Amor Divino, em cujas mãos 

santas Jesus depositou tesouros de graças e favores, na alegria da Coroação 

Pontifícia de vossa imagem, eis-me diante da vossa presença, solicitando, com 

humildade, a graça que hoje necessito.  

Momento de silêncio 

V.: Animado com profunda confiança, elevo à vós minhas súplicas, pedindo 

vossa santa intercessão junto a Jesus, nosso Senhor e Salvador, e suplicando que 

não rejeiteis o que, com fervor, vos rogo. 



R.: Ave Maria... 

V.: Mãe de Jesus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, consolação dos 

aflitos, lançai sobre mim um olhar favorável, para que eu seja socorrido em 

todas as minhas necessidades. 

R.: Ave Maria... 

V.: Por vossa graça e por vossa intercessão, livrai-me de todos os perigos e 

suplicai a Jesus para que o meu pedido seja plenamente realizado. Que em tudo 

seja feita a divina vontade de vosso amado Filho, que é Deus com o Pai, na 

unidade do Espírito Santo. Amém 

R.: Ave Maria... 

LADAINHA DE NOSSA SENHORA 

 

Senhor, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, atendei-nos. 

 

Deus Pai do céu, tende piedade de 
nós. 

Deus Filho Redentor  

do mundo, tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, tende piedade 
de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só 
Deus, tende piedade de nós. 

 

Santa Maria, rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus, 

Santa Virgem das virgens, 

Mãe de Cristo, 

Mãe da Igreja, 

Mãe da Misericórdia, 

Mãe da Divina Graça, 

Mãe da Esperança, 

Mãe puríssima, 

Mãe castíssima, 

Mãe sempre virgem, 

Mãe imaculada, 

Mãe digna de amor, 

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 perfeição, 

Sede da Sabedoria, 

Fonte de nossa alegria, 

Vaso espiritual, 

Tabernáculo da eterna glória, 

Moradia consagrada a Deus, 

Rosa mística, 

Torre de Davi, 

Torre de marfim, 

 

Casa de ouro, 

Arca da aliança, 

Porta do céu, 

Estrela da manhã, 

Saúde dos enfermos, 

Refúgio dos pecadores, 

Conforto dos migrantes, 

Consoladora dos aflitos, 

Auxílio dos cristãos, 

 

Rainha dos Anjos, 

Rainha dos Patriarcas, 

Rainha dos Profetas, 

Rainha dos Apóstolos, 

Rainha dos Mártires, 

Rainha dos confessores da fé, 

Rainha das Virgens, 

Rainha de todos os Santos, 

Rainha concebida sem pecado 
original, 

Rainha assunta ao céu, 

Rainha do santo Rosário, 

Rainha da Família, 

Rainha da paz, 

 

 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 

 

V.: Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 

R.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

V.: Oremos: Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e de corpo, 

e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, libertos das presentes tristezas, 

gozemos as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. 

  

R.: Amém 

 



RITOS FINAIS 

 

V.: Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. 

 

Creio em Deus Pai... 

Pai nosso... 

Ave Maria... 

Glória ao Pai... 

 

V.: Que o Divino Auxílio permaneça sempre convosco. 

R.: Amém  

 

TRADICIONAL INVOCAÇÃO CANTADA  

A NOSSA SENHORA DO AMOR DIVINO 

 

Nossa Senhora do Amor Divino,  

Rogai por nós,  

Rogai por nós!  

Rogai por nós,  

Rogai por nós! 


