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“Dia e noite, grito, brado ao trono da SS. Tindade e do 
SS. Coração de Maria, pedindo graças abundantes 
para todas, graças extraordinárias para cada uma. 

Vede o de que cada uma precisa.” 
(B. Maix, Petrópolis, 1872)
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“Meu Jesus, aqui estou. Faze de mim o que Te aprouver! 
Outra coisa eu não quero a não ser cumprir 

Tua Santíssima Vontade!” 
(B. Maix, 3 de abril de1860)
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BIOGRAFIA

BEM-AVENTURADA BÁRARA MAIX

Bárbara Maix

Bárbara Maix, fundadora da Congregação das Irmãs 
do Imaculado Coração de Maria, nasceu em Viena, 
Áustria, em 27 de junho de 1818. Devido à perseguição 
religiosa, impulsionada pela revolução de 1848, 
Bárbara embarcou para o Brasil com 21 companheiras, 
chegando ao Rio de Janeiro, após 52 dias de viagem. Em 
8 de maio de 1849, fundou a Congregação das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria, no Rio de Janeiro.
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Barbara Maix faleceu em 17 de março de 1873. Viveu 
as virtudes teológicas e cardenais de maneira heróica e 
evangélica, no mais alto grau, sendo apresentada como 
modelo de vida e virtudes da fé cristã para os tempos 
atuais.

No final de março de 2010, o Papa Bento XVI 
autorizou a publicação do decreto do milagre atribuído 
à intercessão da fundadora: a prodigiosa cura do 
menino Onorino Ecker que, em julho de 1944, foi 
completamente curado, após sofrer queimaduras de 
terceiro grau, provocadas por uma panela de água 
fervente que lhe sobreveio e, caindo sobre as brasas, 
respirou o vapor quente com as cinzas.

Com isso deu-se o último passo para sua beatificação.
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Beatificação

O processo de beatificação da Madre austríaca 
começou em 1993 e se tornou realidade em 6 de 
novembro de 2010, na capital gaúcha, com a presença 
de mais de 15 mil pessoas que foram tocadas por 
uma cerimônia histórica e única para a Igreja do Rio 
Grande do Sul. O caminho da beatificação culminou 
com a abertura da visitação ao seu relicário. Essa 
comovente história continua em busca da canonização 
da Bem-aventurada. Madre Bárbara é a primeira Bem-
Aventurada da Arquidiocese de Porto Alegre.
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NOVENA

Introdução:

Nesta novena, pediremos a intercessão de nossa 
querida Bárbara Maix, fundadora da Congregação 
das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Será ela a 
suplicar, diante de Deus Nosso Senhor, as graças de que 
mais necessitamos.

“Dia e noite, grito, brado ao trono da SS. Trindade 
e do SS.Coração de Maria, pedindo graças abundantes 
para todas, graças extraordinárias para cada uma. 
Vede do que cada uma precisa”(Petr.1872).

Orientações para rezar corretamente a novena:

1º) Não caia na superstição de que, orando muito, 
conseguiremos o que queremos: nesta novena, o que 
fazemos é pedir à Bem-Aventurada Bárbara Maix que 
apresente nosso pedido diante de Deus.

2º) Não pense que Madre Bárbara Maix faz milagres, 
por mais que lhe peçamos: ela ouve os pedidos de que 
precisamos para viver nossa fé em Cristo. É Deus que 
opera os milagres. Madre Bárbara é quem apresenta 
nossa intenção diante de Deus. Não estamos tirando
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o valor da Bem-Aventurada, mas dando-lhe um valor 
como intercessora.

Como fazer o novena corretamente?

1º) A novena dura nove dias. Não interrompa a novena 
da Bem-Aventurada Bárbara Maix.

2º) Cada dia da novena começa pela oração inicial. 
Teremos diariamente um fragmento dos escritos da 
Bem-Aventurada. Faça sempre a oração final e a 
invocação ao Imaculado Coração de Maria.

3º) Também é sinal de devoção ter uma relíquia da 
Bem-Aventurada Bárbara Maix presente na novena. 
As relíquias nos aproximam dos santos ou Bem-
Aventurados. Se fizermos a novena com a presença de 
uma relíquia da nossa Bem-Aventurada Bárbara Maix 
a teremos mais próxima e nos sentiremos mais unidos 
a ela e a Nosso Senhor, pois as relíquias são um sinal 
de devoção e um importante sacramental em nossa vida 
como cristãos.

4º) É sempre aconselhável confiar que nossa amada 
e Bem-Aventurada nos ouvirá, pois é a fé, com que a 
novena é feita, que permite alcançar a intercessão dos 
Santos, dos Bem-Aventurados e o Coração de Deus.
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NOVENA

Oração para todos os dias

Deus Todo-Poderoso e Eterno, através da intercessão 
da Bem-Aventurada Bárbara Maix, Tu ouvirás nossas 
súplicas. Te confiamos com fé e amor esta novena. Deus 
de amor, que tudo escutas e não abandonas as nossas 
súplicas, se é Tua divina vontade, por intercessão da 
Bem-Aventurada Bárbara Maix, concede-nos o que 
Te pedimos e também imploramos a sua canonização. 
AMÉM!
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1º Dia

“Se queremos amar a Jesus, devemos subir ao 
Calvário, lá está Ele”.

Somos convidados a refletir sobre essa frase que a 
Bem-Aventurada Bárbara Maix escreveu para que, 
seguindo seus passos, possamos avançar na fé e alcançar 
os degraus do encontro com Jesus.

Canto: (Conhecido)

Palavra de Deus: Lc 23, 54-56.

Olhando para as mulheres que acompanharam Jesus, 
Bárbara entendeu que ela deveria compartilhar o 
momento do Calvário como uma manifestação de seu 
amor por Ele. Ouçamos.

Preces: Para cada intenção, digamos: 

Queremos renovar nossa vida pelo amor.

- Pela Igreja, nascida do Coração de Cristo, rezemos:

- Por aqueles que suportam o pesado jugo da injustiça, 
da solidão e das incompreensões, rezemos:
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- Agradecendo a Deus Pai por dar-nos Jesus como 
irmão, rezemos:

- Para que possamos dar a cada dia um passo, 
aproximando-nos da compaixão de Jesus, rezemos:

(outras intenções do grupo ...)

Oremos

Deus Todo-Poderoso, fazei que nós, Teus servos,  
alcancemos o mesmo espírito que edificou a vida da 
Bem-Aventurada Bárbara Maix.  Que possamos escalar 
o Calvário para cada dia nos aproximarmos mais de 
Jesus e de Seu Reino. 

AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)
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2º Dia

“Eu só procuro ficar firme na confiança em Deus”. 

Que, seguindo o exemplo da Bem-Aventurada Bárbara 
Maix, saibamos ver em sua vida, como permaneceu 
firme na fé, apesar de todas as dificuldades, doença e 
sofrimento.

Canto:

Salmo 31 (30) 3-4.6.7b.8ª.17.20-21

Participemos desta oração, aclamando: 
R:“Eu permanecerei sempre firme em Deus.”

- Sê para mim uma rocha protetora, uma fortaleza que 
me salve, pois o meu rochedo e baluarte és Tu. Guia-me 
e conduze-me por Teu nome.  R:

- Coloquei minha vida em Tuas mãos: Resgata-me, 
Senhor, Deus fiel. Eu confio em Ti. Salva-me, por Teu 
amor.  R:

- Como é grande a Tua bondade. Tu a reservas aos que 
temem a Ti, e a concedes aos que em Ti se abrigam.  R:



14

- Tu os escondes à luz do Teu rosto das intrigas 
humanas. Tu os ocultas em Tua tenda. Brilhe Teu rosto 
sobre o teu servo.  R: 

A Palavra de Deus: João 6, 59-69.

Como muitos seguidores de Jesus se afastam, São 
Pedro expressa sua fidelidade em favor daqueles que 
caem.

Oremos

Deus Todo-Poderoso, para que nós, Teus servos, 
saibamos permanecer firmes em Tua presença, como 
Tua querida serva, Bárbara Maix.

Assim possamos estar a Teu serviço, na terra.

AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)
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3º Dia

“Dia e noite clamo à Santíssima Trindade e ao 
Imaculado Coração de Maria’, para derramar 
abundantes graças, graças extraordinárias para cada 
um”.

Lembremo-nos sempre de clamar à Santíssima 
Trindade e ao Imaculado Coração de Maria para 
derramar abundantes graças a toda a humanidade, e 
que todos nós, filhos de Deus, vejamos a luz do Amor 
Eterno.

Canto:

Palavra de Deus: Lc 1,46-55

O cântico de Maria expressa os sentimentos mais 
profundos da alma que ora.

Preces: A cada intenção, respondamos: 

Minha alma proclama a grandeza do Senhor!

- Para que reconheçamos os dons e graças que Deus 
concede a cada um de nós, rezemos:
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- Para que as comunidades cristãs sejam um sinal do 
Evangelho, por sua confiança na Santíssima Trindade e 
busca do Reino de Deus, rezemos:

- Para que os grandes problemas da humanidade 
encontrem uma solução através da justiça e da 
solidariedade, rezemos:

- Agradeçamos a Deus pelo Coração Imaculado de 
Maria, que nos acompanha com amor, rezemos:

Oremos

Ó Trindade Santa: Pai, Filho e Espírito Santo e o 
Imaculado Coração de Maria, que reinais em todo 
o mundo, pedimo-vos, pela intercessão da Bem-
aventurada Bárbara Maix pela  humanidade, tão cega, 
para que possa ver a vossa luz e se transformar.  

AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)
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4° Dia

“A mim tudo pode opor-se e me afligir, Deus seja 
bendito!”

 Que saibamos como viver, generosamente, as 
virtudes de Madre Bárbara. Sua vida marcou tanto as 
pessoas que conhecemos: pela sua  humildade, serviço 
aos mais necessitados e profunda união com Deus!  
Precisamos aprender com Bárbara como pôde dizer: 
“tudo pode  opor-se, me afligir” e continuar louvando a 
Deus, animando e  encorajando as filhas.

Canto:

Mateus 11, 25-30:

Com sua Palavra e ação, Jesus revela que a vontade de 
Deus é estabelecer o Seu Reino de amor. Mas os sábios 
e inteligentes não são capazes de perceber a presença 
do Reino através de Jesus. Pelo contrário, os pobres o 
percebem. Jesus ora, agradecendo ao Pai por isso.

Reflexão: 

Dois a dois, refletir: O que este texto me diz?
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Preces: 

A cada intenção, respondamos: 

Senhor, queremos construir o Teu Reino.

- Pela unidade das igrejas cristãs e para que todos 
valorizemos o que nos une, rezemos:

- Para os responsáveis pela educação, para que tragam 
a luz da cultura para todos os setores da sociedade, 
rezemos:

 - Por aqueles que vivem nas trevas do egoísmo, para 
que encontrem a luz em Jesus Cristo, rezemos:

- Pela nossa comunidade, para que todos nos 
esforcemos em promover fraternidade e paz, rezemos:

- Por nós, para que, seguindo o exemplo de Bárbara, 
saibamos enfrentar os contratempos da vida, com 
humildade e fé, rezemos:

Canto:
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Oremos

Deus Todo-Poderoso, que, pela graça de conhecer Tua 
serva, a Bem-Aventurada Bárbara Maix, saibamos que 
em nossas vidas existem situações que podem se opor 
a nós e nos afligir. Que tenhamos a graça de prosseguir 
com confiança, no dia a dia.

AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)
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5º Dia

“Honra seja dada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo”.

Aprendamos a dar glória à Santíssima Trindade, 
seguindo o exemplo da Bem-Aventurada Madre 
Bárbara Maix, que sempre e em tudo, glorificou a Deus 
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

Canto:

Mateus 3,13-17.

Jesus recebe o batismo de João Batista. O Espírito de 
Deus desce sobre Ele em forma de uma pomba e Deus 
confirma Jesus como seu Filho amado. Ouçamos.

Preces: 

Para cada intenção, pedimos: Ajuda-nos, Senhor, a 
viver nosso batismo.

- Ao batizar Jesus, João viu o Espírito Santo descer do 
céu e permanecer sobre Ele. Te agradecemos, Senhor,  
pelo nosso batismo. Por ele recebemos o Espírito Santo 
e seus dons, rezemos:
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- Para que todos nós batizados em Cristo, amados 
por Deus e ungidos pelo Espírito Santo, passemos pelo 
mundo fazendo o bem, rezemos:

- Pelos pais e padrinhos que pediram o batismo para 
seus filhos, para que continuem a nutrir sua fé, com suas 
palavras, atitudes e exemplo, rezemos:

- Para que nós, batizados em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, segundo o exemplo de Bárbara, 
sejamos alegres missionários em nossa família, trabalho 
e comunidade, rezemos:

- Agradecendo a Deus pelo testemunho de Bárbara 
Maix e por todos os benefícios que Ele nos concede, 
rezemos:

Renovação do batismo. (Preparar alguns copos com  
água)

Todos: Hoje Te peço, Senhor, que renoves em mim 
a graça do batismo. Peço que me fortaleças no Teu 
Espírito. Peço-Te, Senhor, que estejas em mim e eu em 
Ti. Obrigado pelo Teu amor!

Rezar o Creio ...

Tomar a água.
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Oremos

Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
abençoado e louvado sejas na terra e no céu.

Glória e honra a Ti, hoje e sempre. 
AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)

“Todos os corações estão na mão de Deus”
(B. Maix 25 de janeiro de1872)



24

6º Dia

“O que tenho pela graça de Deus: dou-vos o exemplo 
de perdoar sempre, com todo o gosto e consolo do meu 
coração.”

Aprendamos com a nossa amada Bárbara Maix, a 
perdoar sempre, com todo gosto e consolo, por maior 
que seja a ofensa, pois, ela nos deixou, como exemplo, 
o perdão a todos, assim como Jesus Cristo perdoou os 
malfeitores que o levaram à cruz.

Canto:

Palavra de Deus - Mateus 18,21-22 (ou 18,21-35)

Jesus diz que devemos perdoar sempre. Setenta vezes 
sete é um número que indica um número ilimitado de 
vezes.

Momento de silêncio e compartilhar.

Preces: 

Peçamos a Deus, por intercessão da Bem-Aventurada 
Bárbara Maix, que nos conceda a graça do perdão e de 
perdoar sempre.
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A cada prece, respondamos: 

Pela intercessão de Bárbara Maix, perdoa-nos, 
Senhor.

- Confiamos em Ti: quando a mansidão nos parecer 
covardia, rezemos:

- Recorremos a Ti: quando nos permitimos ser pegos 
pelos critérios do mundo, rezemos:

- Esperamos em Ti: quando acharmos difícil praticar 
a humildade, rezemos:

- Confiamos em Ti: quando sofremos injustiça e 
violência, rezemos:

- Em Ti buscamos sabedoria: quando as ambições 
prejudicam nossos jovens, rezemos:

Oremos

Cristo, Tu que és amor e bondade infinita, ajuda-
nos a praticar o que Bárbara, Tua serva, nos ensinou. 
Que possamos sempre perdoar. Que seu exemplo seja 
propagado por nossas vidas, como cristãos que somos. 
AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)
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7° Dia

“Não desanimes. Deus contou o tempo e a hora. 
No tempo certo, virá o auxílio. Disto eu tenho plena 
certeza”.

“A primeira lei da Congregação é a caridade.”

Nunca desanimemos, porque nosso Senhor Jesus 
Cristo sabe o momento e a hora em que ele atuará. 
Enquanto, como ensinou a Bárbara Maix, continuemos 
confiando como ela o fazia e permaneçamos firmes. 
Esperemos sempre o momento em que Deus atuará pelo 
nosso bem.

Salmo 136 (135) 1.23-24.10-15 (uma voz e todos 
respondem).

- Agradeçamos ao Senhor, porque Ele é bom. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- Ele que se lembrou de nós em nossa humilhação. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- E nos libertou de nossos opressores. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- Ele que atingiu os primogênitos do Egito. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
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- E Ele tirou o seu povo de lá. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- Com mão forte e braço poderoso. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- Ele que abriu o Mar Vermelho em duas partes. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- Ele que fez Israel passar pelo meio. 
R: Porque eterno é o Seu amor.
- Ele que afundou o Faraó e suas tropas no Mar 

Vermelho. 
R: Porque eterno é o Seu amor.

João 15.07-17. O mandamento do amor.

O fruto que a comunidade cristã é chamada a produzir 
é o amor. Jesus quer um relacionamento de amigos e 
não de servos; e nos pede para amar um ao outro como 
ele nos ama.

Momento de reflexão: 

Somos testemunhas do amor de Deus? Como reagimos 
ao pedido de Jesus: “Amem-se uns aos outros como eu 
vos tenho amado”?
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Oremos

Ó Deus, Te apresentamos os anseios de nossa alma. 
Continuamos esperando o momento em que Tu vais 
agir. Sê nossa força, nunca nos deixe desencorajar. 

Que a caridade oriente todo nosso ser e agir. 

AMÉM!

(Concluir  com a oração final, última página)

“Tudo deve contribuir para o bem do todo”
(B. Maix, 14 de outubro de 1869)
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8º Dia

“Vivamos de acordo com o estilo antigo, como os 
primeiros cristãos: animados e guiados pelo Espírito 
de Deus ... unidos pelo amor fraterno.”

Que saibamos conservar o espírito de fortaleza como 
Bárbara Maix, como os primeiros cristãos. A fé deles 
foi posta à prova. Seu estilo de vida interpelava a seguir 
Jesus. Possamos também nós, perseverar em nossa fé, 
no dia a dia e alcançar a santidade, como fez Bárbara 
Maix.

Canto:

A Palavra de Deus: Atos 2, 42-47:

São Lucas apresenta o retrato da comunidade cristã. 
Ela nasceu do anúncio do Evangelho e dos ensinamentos 
dos apóstolos. Ouviremos que a comunidade é 
sustentada pela oração, pela Eucaristia que suscitam  
um novo modelo de relações: a fraternidade substitui 
a opressão, a partilha de bens supera a exploração. A 
única autoridade é Deus.
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Preces:

Pelo testemunho das primeiras comunidades cristãs 
que permaneceram unidas pela oração, respondamos 
com toda devoção: 

Jesus Salvador, escuta nossa oração.

- Pela Igreja, para que seja um sacramento de 
solidariedade e justiça entre os povos e proclame a 
todos a Verdade do Evangelho, rezemos:

- Por aqueles que trabalham a favor dos pobres e 
marginalizados, para que o façam com humanidade e 
alegria de coração, rezemos:

- Pelos orgulhosos e soberbos, aqueles que desprezam 
os outros, para que descubram a alegria da humildade e 
da fraternidade, rezemos:

- Pelas famílias, para que sigam o caminho de Jesus, 
sendo uma igreja doméstica e recebendo as bênçãos de 
Deus, rezemos:

- Por nós, para que, seguindo o exemplo de 
Bárbara Maix, saibamos viver ao modo das primeiras 
comunidades cristãs, rezemos:
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Oremos

Senhor Nosso Deus, que saibamos viver com 
o espírito dos primeiros cristãos, superando as       

dificuldades que nos desafiam, e assim sigamos 
nos educando na fé e possamos perseverar no amor 

fraterno em nosso dia a dia.

AMÉM!

(Concluir com a oração final, última página)
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9° Dia

“Meu consolo, minha alegria, ao esperar o último 
momento, foi perdoar tudo, tudo, e meu suspiro foi: 
Dá-me minhas filhas assim como tu queres que sejam”. 

Não esqueçamos de ter em mente que nossos irmãos 
e irmãs são filhos de Deus e, acima de tudo, ter a Deus 
presente durante o dia e também em nosso último 
momento, como Bárbara sempre fez.

Canto:

Salmo 143 (142), 1.5.8-11.

Rezemos o Salmo, dizendo a Deus que, seguindo o 
exemplo de Bárbara Maix, entregamos nossas vidas à 
Sua vontade. A cada invocação, respondamos: 

Coloco minha vida em Tuas mãos, Senhor!

- Senhor, ouve minha prece! Atende minhas súplicas: 
responde-me por Tua fidelidade e Tua justiça.

- Lembro-me dos tempos passados, medito todas as 
Tuas ações. Refletindo sobre a obra das Tuas mãos, 
para Ti estendo os meus braços.
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- Que eu experimente Teu amor pela manhã, porque 
é em Ti que eu confio. Indica-me o caminho que devo 
seguir, pois a Ti elevo minha alma.

- Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois  eu me 
refugio em Ti. Ensina-me a fazer a Tua vontade, porque 
Tu és o meu Deus.

- Que o Teu amável espírito me conduza por uma terra 
plana. Por Teu nome, Senhor, preserve minha vida.

 Evangelho: João 6,36-40 e Lc 22,42

 Em Jesus, Bárbara encontra o caminho e o modelo da 
entrega para realizar a Vontade de Deus.

Reflexão: 

Bárbara compreendeu que a vontade de Deus é vida 
digna para todos e a realização do Reino de Deus. Como 
isso acontece em nossa realidade?
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Oremos

Nosso Deus, que vivamos sempre na Tua presença e 
que em nosso último momento, tenhamos presente a Ti. 
Ampara-nos durante a vida e na hora da nossa morte.

AMÉM!

(Concluir com a oração final, na última página)
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Oremos

Deus Misericordioso, 
plasmaste o Coração de 
Maria, plenificando-O de 
caridade e compaixão como 
Mãe do Teu  Filho Jesus 
Cristo.

Pedimos-Te pela conversão 
dos pecadores, necessitados 
da Tua misericórdia.  
Alcance-nos a graça de 
assemelharmos o nosso 
coração ao Coração de Jesus 
e de Maria.  Amém!

Imaculado Coração de 
Maria, causa de nossa alegria, rogai por nós!

Bem-Aventurada Bárbara Maix, rogai por nós!
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LADAINHA DE INTERCESSÃO AO 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA E À       
BEM-AVENTURADA BÁRBARA MAIX

Senhor, tende piedade de nós.
R: Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
R: Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
R: Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, ouvi-nos.
R: Cristo, ouvi-nos.

Cristo, atendei-nos.
R: Cristo, atendei-nos.

Deus Pai Celestial, 
Deus Espírito Santo,
Santíssima Trindade, um só Deus,
Coração de Maria, sempre imaculado, 
cheio de graça, rogai por nós!
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Coração de Maria, bendito entre todos os corações,
Coração de Maria, sacrário da Santíssima Trindade,
Coração de Maria, o mais semelhante ao de Jesus,
Coração de Maria, em quem Jesus teve suas 

complacências,
Coração de Maria, abismo de humildade,
Coração de Maria, modelo de paciência e mansidão,
Coração de Maria, sede da misericórdia,
Coração de Maria, fogo do divino amor,
Coração de Maria, oceano de bondade,
Coração de Maria, milagre da providência de Deus,
Coração de Maria, espelho das perfeições divinas,
Coração de Maria, que com teus desejos  aceleras a 

salvação do mundo,
Coração de Maria, que alcanças a conversão dos 

pecadores,
Coração de Maria, que conservas fielmente as palavras 

e ações de Jesus,
Coração de Maria, trespassado pela espada da dor,
Coração de Maria, profundamente aflito na Paixão de 

Jesus Cristo,
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Coração de Maria, pregado com Jesus na cruz,
Coração de Maria, sepultado de tristeza com Jesus 

Cristo,
Coração de Maria, renascido de alegria pela 

ressurreição de Jesus,
Coração de Maria, cheio de doçura inefável na 

Ascensão,
Coração de Maria, cheio de uma nova plenitude de 

graças pela vinda do Espírito Santo,
Coração de Maria, consolo dos aflitos,
Coração de Maria, refúgio dos justos e pecadores,
Coração de Maria, esperança e doce apoio daqueles 

que Te veneram,
Coração de Maria, ajuda dos moribundos,
Coração de Maria, júbilo dos anjos e santos,
Coração de Maria, mãe e protetora da Igreja,
Maria Imaculada, mansa e humilde de coração, 
R: Faça meu coração conforme o de Jesus.
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
R: Perdoa-nos, Senhor.
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Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,          
R: Escuta-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
 R: Tenha piedade de nós.

ORAÇÃO FINAL

Deus, Pai de bondade e misericórdia, que escolhestes 
BÁRBARA MAIX para cumprir sempre e em tudo 

a Vossa Vontade, especialmente junto aos mais 
necessitados, concedei-nos, Vós que conheceis nossas 

esperanças e sofrimentos, a GRAÇA de que tanto 
precisamos... (pedido)

Pedimos também por intermédio do Imaculado 
Coração de Maria a CANONIZAÇÃO de 

Vossa fiel serva a 
Bem- Aventurada Bárbara Maix.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.
Imaculado Coração de Maria, rogai por nós!

Bem- Aventurada Bárbara Maix, rogai por nós!
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