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NOVENA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
COROADA DE DOZE ESTRELAS 

 
Dia 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A Novena começa 

no dia 29 de novembro e termina no dia 7 de dezembro. 
 

Vestida de sol, com a lua aos pés e uma coroa de doze 
estrelas na cabeça - visão celestial do Apocalipse -, vós 

sois bela, Virgem imaculada, vós que, armada com a 
fortaleza da Cruz, calcais aos pés a serpente maldita; a vós 

estendemos, suplicantes, as nossas mãos. 

Explicação 

"Tota pulchra es. Toda sois formosa, ó Maria, e não há 
em vós mácula original". Este grito de espanto, que faz 
de portada ao ofício da Imaculada Conceição, 
corresponde bem aos sentimentos, que dominam a 
humanidade, ao ver-se presa da sordidez do mal, na 
presença da pureza irradiante da Virgem Santíssima. 
Decretara Deus, desde toda a eternidade, fazer de 
Maria a Mãe do Verbo Encarnado e, por essa razão, a 
revestiu com as galas da santidade e lhe tornou a 
alma morada digna para seu Filho. A redenção total, 
que desde a Conceição, preservava a Senhora do 
contágio do mal, não deve separar-se da nossa 
própria redenção operada por Jesus. Colocada no coração do Advento, a festa da 
Imaculada Conceição anuncia os esplendores da encarnação redentora. Instituiu-a Pio 
IX, depois da proclamação do dogma, em 8 de Dezembro de 1864, mas esta solenidade 
tinha já, na história da Igreja, mais de um precedente. 

Já no século VII se celebrava no Oriente a festa da Conceição da Virgem Santíssima e 
no IX e XI vamos encontrá-la respectivamente na Irlanda e na Inglaterra. Estas festas 
antigas são a voz da tradição a testemunhar, a respeito de Nossa Senhora, o culto 
ininterrupto da sua pureza imaculada, e Pio IX, definindo dogma a Imaculada Conceição, 
não fez mais que precisar, em termos teológicos, o que vinha sendo, através dos séculos, 
a fé constante da Igreja. 

*   *   * 
 

Devoção recomendada por S. José Calazans. 
Indulgência: 300 dias cada vez, plenária se todo mês (Pio IX). 

V/ Ave Maria Puríssima 
R/ Concebida sem pecado! 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amem. 

Louvemos e demos graças à Trindade Augusta de Deus que nos mostrou a Virgem 
vestida de sol, calçada de lua e coroada de doze estrelas (Pai Nosso); 

Louvemos e demos graças ao Pai Eterno que escolheu Maria para Filha (Glória ao Pai); 

1) Louvado seja o Pai Eterno que predestinou Maria para Mãe do seu Filho (Ave Maria); 
2) Louvado seja o Pai Eterno que preservou Maria de toda a culpa (Ave-Maria); 
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3) Louvado seja o Pai Eterno que adornou Maria com todas as virtudes (Ave Maria); 
4) Louvado seja o Pai Eterno que deu a Maria por esposo o puríssimo São José (Ave 
Maria); 

Louvemos e demos graças ao Filho de Deus, que escolheu Maria para sua Mãe (Glória 
ao Pai); 

5) Louvado seja o Filho de Deus que se encarnou e habitou em Maria Santíssima (Ave 
Maria); 
6) Louvado seja o Filho de Deus que nasceu de Maria sempre Virgem (Ave Maria); 
7) Louvado seja o Filho de Deus que deu a Maria todo poder (Ave Maria); 
8 ) Louvado seja o Filho de Deus que nos deu Maria por Mãe (Ave Maria); 

Louvemos e demos graças ao Espírito Santo que escolheu Maria por sua esposa (Glória 
ao Pai); 

9) Louvado seja o Espírito Santo por quem Maria foi Virgem e Mãe (Ave Maria); 
10) Louvado seja o Espírito Santo por quem Maria foi templo da SS. Trindade (Ave 
Maria); 
11) Louvado seja o Espírito Santo por quem Maria foi assunta ao Céu (Ave Maria); 
12) Louvado seja o Espírito Santo por quem Maria foi medianeira de todas as graças 
(Ave Maria); 

V/ Bendita seja a Santa e Imaculada Conceição. 
R/ Da Bem-aventurada Virgem Maria. 

V/ Ó Maria concebida sem pecado. 
R/ Rogai por nós que recorremos a Vós. 

Oração da Missa (8 de dezembro): 

Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem preparastes para Vosso Filho digna 
morada, nós Vos suplicamos humildemente que, assim como, em atenção aos 
merecimentos desse mesmo Filho, Vos dignastes preservá-la de toda mácula, nos 
concedais igualmente, por sua intercessão, a graça de chegarmos a Vós limpos do 
pecado. 
Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Oração composta por São Pio X: 

Virgem santa que agradastes ao Senhor a ponto de tornar-se sua Mãe, Virgem 
Imaculada em vosso corpo, em vossa alma, em vossa fé, em vosso amor, olhai com 
bondade os infelizes que imploram vossa poderosa proteção. 
A serpente infernal contra a qual foi lançada a primeira maldição continua a combater e a 
tentar os pobres filhos de Eva. 
Vós, nossa Mãe abençoada, nossa rainha, nossa advogada, vós que esmagastes a 
cabeça do inimigo desde o primeiro instante de vossa Conceição, recebei nossas 
orações e, nós vos suplicamos, unidos num único coração, apresentai-as diante do trono 
de Deus, para que nunca nos deixemos cair nas armadilhas que nos são preparadas, 
mas que cheguemos todos ao porto da Salvação e que, no meio de tantos perigos, a 
Igreja e a sociedade cristã cantem mais uma vez o hino da liberdade, da vitória e da paz. 
Amém. 


