
Festa de Nossa Senhora do Carmo
Matadouro - Rio Doce

Julho



Ó Bendita e Imaculada Virgem Maria, 
honra e esplendor do Carmelo

Vós que olhais com especial bondade para 
quem traz o vosso bendito escapulário

Olhai para mim benignamente e cobri-me 
com o manto de vossa maternal proteção

Fortificai minha fraqueza com vosso poder.

Iluminai as trevas do meu 
espírito com a vossa sabedoria

Aumentai em mim a fé, 
a esperança e a caridade

Ornai minha alma com as graças e as 
virtudes que a torne agradável ao vosso 
divino Filho

Assisti-me durante a vida.

Consolai-me na hora da morte 
com a vossa amável presença

E apresentai-me a Santíssima Trindade 
como vosso filho e servo dedicado

E lá no céu eu quero louvar-vos e 
bendizer-vos por toda eternidade. Amém.

Oração



Festa de São Bento
Bento Rodrigues - Mariana

Julho



Queremos sim cantar,  
Durante todo o tempo, 
Cantar com o coração 
Ao glorioso São Bento (2x)

Dai-nos pai proteção 
Livrai-nos do dragão 
Conceda aos filhos teus 
Prudência e sujeição.

Na hora da nossa morte, 
São Bento nós vos pedimos 
Que sejamos defendidos 
Das ciladas do inimigo!

São Bento consolador 
Das almas que estão no céu 
E aqui na terra 
Defenda os filhos teus.

Queremos te festejar,  
Com amor filial,  
Louvar e celebrar 
O teu nome imortal.  

Hino de São Bento



Festa de Nossa Senhora do Pilar
Barreto - Barra Longa

Agosto



Hino de Nossa Senhora do Pilar

Ó Virgem do Pilar
Venha teu povo salvar!
Com as bençãos de Maria
Juntas enfeitam o altar.

(Refrão)
Pilar, Pilar, ensina o povo a rezar!
Pilar, Pilar, venha nos abençoar!

Ó povo consagrado!
Por Pilar devotar
Quero com as bençãos de Deus!
Aos seus pés ajoelhar!

(Repetir refrão)

Virgem que vem luminosa!
Com graça singular!
Vamos alegres cantando!
A padroeira exaltar!

(Repetir refrão)

Tiago mostrou o caminho!
Para esta santa louvar
Quero ser sempre devoto
A Senhora do Pilar!

Letra: Fátima Aparecida Gonçalves


