
ORAÇÃO 
DO CÍRIO

MANTO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - 2016

Mensagem 
do ARCEBISPO

Senhor, nosso Pai, estamos unidos em nome de Jesus, vosso Filho, 
conduzidos pelo Espírito Santo de Amor. Nós vos agradecemos pelo dom da 
fé cristã, que nos reúne, e pela Igreja, que nos conduz, pelos caminhos da vida 
feliz, nesta terra e para a eternidade.
Pai eterno, Vós nos destes de presente a Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus 
Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Unidos a Maria, pedimos com con� ança: 
envolvei-nos com laços de amizade e, com cordas de amor, trazei-nos para 
perto de vós, de Jesus Cristo e do Espírito Santo.
Acendei, ó Pai, em nossos corações, o Círio da Fé, da Esperança e da Caridade. 
Enchei nossos corações com a alegria do Evangelho. Que o povo de Nossa 
Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia, seja testemunha � el do 
Evangelho Vivente – Jesus Cristo –, para o crescimento de vosso Reino de paz 
e justiça, Reino de vida e verdade, Reino do amor e da graça. Amém!

Aqui está o novo Manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, 
para o Círio de 2016. Ele contribui para que a beleza e a expressão da Imagem 
sejam colocadas em relevo. A Virgem Maria, representada na Imagem, Mãe 
de Misericórdia, invocada com con� ança por todos os devotos. Nesta ocasião, 
recebam todos a bênção de Deus todo-poderoso, por intercessão de Nossa 
Senhora de Nazaré, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém!

Belém - PA, Círio de Nazaré 2016

Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Metropolitano
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