ORAÇÃO A MARIA
“ Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles
aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e Bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os
ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual.
Anjo Tutelar das Legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que,
arrependidos, anseiam reencontrar o Caminho da Verdade que livra.
Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se
elevem às alturas do trabalho redentor.
Senhora Eleita, inspirai o sentimento da Verdade, do Amor e da Virtude nos corações de todos aqueles
que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes.
Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram por causa dos fanatismos
religiosos.
Intercedei, ó Meiga Estrela, por aqueles que, esquecidos da Lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam
nos lugares de sombra e de dor.
Ó Ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em
verdadeiros anjos guardiães.
Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó Meiga Irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o Anjo Guardião, daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encontram de coração angustiado.
Guiai os passos, ó Doce Amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade perante as leis que regem o
Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó Candura, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da
inverdade e do crime.
Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas,
perfeitas e imutáveis de Deus, através da Divina Modelagem de Jesus Cristo.
Apontai, ó Luminosa Estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, da Revelação, da Sabedoria e da
Virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do
Divino Amigo.
Amém. ”

