
Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário. 

Vós, nestes tempos de fé morta e de impiedade
triunfante, quisestes assentar vosso trono de
Rainha e Mãe na antiga terra de Pompéia, morada
dos pagãos. 

E daquele lugar onde eram adorados os ídolos e os
demônios, hoje vós, como Mãe da Divina Graça,
derramais por toda parte, os tesouros das
misericórdias celestes. 

0800 608 6245 (BR)
segunda a sexta - 8h às 18h 

707-502-677 (PT)
segunda a sexta - 12h às 22h 

@reginafideibrasil

@Canal Padre Pio / Regina Fidei Oficial

/Associação Regina Fidei

(011) 997270-3020

Oração a Nossa Senhora

do Rosário de Pompéia

 



Ah! Daquele trono onde reinais piedosa, volvei, ó
Maria, também para mim, vossos olhos benignos e
tende piedade de mim, que tanto necessito do
vosso socorro. 

Mostrai-vos também para comigo como para com
tantos outros vós tendes mostrado, Verdadeira
Mãe de Misericórdia. 

Mostrai-vos que sois Mãe, pois que eu, de todo
coração, vos saúdo e invoco, minha Soberana
Rainha do Santíssimo Rosário. 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e
esperança nossa, salve! 
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A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós
suspiramos, gemendo e chorando neste vale de
lágrimas.

 Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei. 

E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus,
bendito fruto de vosso ventre.

Ó clemente ! Ó piedosa ! Ó doce sempre Virgem
Maria!

V.: Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R.: Para que sejamos dignos das promessas de
Cristo. Amém.
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