
COROA DE LÁGRIMAS
Rezai a Coroa de Lágrimas, e espalhai  
a sua devoção. O demónio foge quando  
é rezada sinceramente.

Começa-se com o Pai Nosso e a Avé Maria  
e continuando então:© Tear Love

Oração Inicial:
Jesus Crucificado, prostrados a Teus pés, oferecemos as  
lágrimas da Mãe que, com amor cheio de devoção e simpatia,  
Te acompanhou no Teu doloroso caminho para o Calvário.  
Concede-nos, Ó Bom Mestre, que sejamos influenciados pelas 
lições que as lágrimas da Tua Santíssima Mãe nos ensinou,  
para que possamos desempenhar a Tua Santa vontade na  
terra e sejamos dignos de Te louvar e abençoar no céu por  
toda a eternidade. Amen.

Contas Maiores (em vez do “Pai Nosso” diz-se):
v. Ó Jesus, vede as lágrimas da Mãe que Vos amou  
 muitíssimo enquanto na terra,
r. E que Vos ama muito mais ardentemente no céu.

Sete Contas Menores (em vez da “Avé Maria” diz-se):
v. Ó Jesus ouvi as nossas súplicas,
r. Pelas as lágrimas da Vossa Mãe querida. 

No Fim (repete-se 3 vezes):
Ó Jesus, vede as lágrimas da Mãe que Vos amou muitíssimo  
enquanto na terra, e que Vos ama muito mais ardentemente  
no céu.

Oração Final:
Ó Maria, Mãe de Amor, de Angústias e de Misericórdia, nós Te 
pedimos, que junteis as Tuas preces às nossas para que Jesus,  
o teu Divino Filho, a quem recorremos, ouvirá bondosamente  
as nossas preces por causa das Tuas lágrimas maternas, e,  
junto com as graças que imploramos, concedei-nos finalmente  
a recompensa da vida eterna. Amen.
Com as Vossas lágrimas, Ó Mãe Dolorosa, destrói o reino  
the Satanás. Pela Vossa Ternura divina, Ó Jesus oprimido e  
crucificado, defende o mundo dos erros que o ameaçam. Amen.
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A coroa transmitida à Irmã Amália pela Mãe de Deus consiste de 49 contas, que 
são divididas em sete segmentos (7 contas em cada segmento) e separados 
por contas maiores – semelhante à coroa das Sete Dores de Mãe Maria.
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