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Apresentação
Maria Santíssima, na história do povo de Deus, ao longo desses dois mil 

anos, nunca deixou de ser uma presença viva, presença materna atenta aos 
clamores de seus filhos e ao mesmo tempo mãe amorosa que intercede pela 
humanidade junto da Trindade Santa. Não conseguimos viver nossa fé cristã 
sem a presença de Nossa Senhora.

Ao longo do ano, nos diversos momentos litúrgicos, como o  mês de maio, 
o mês do Rosário, nas festas de nossos padroeiros, comunidades, paróquias e
até Dioceses, o nosso amor filial a Maria de Nazaré se tornam verdadeiramente
momentos fortes de nossa fé e de renovação de nossa esperança.

Desde o ano passado estamos vivendo um tempo terrivelmente difícil. 
A pandemia, provocada pelo covid 19, nos trouxe grandes desafios, nos 
separou de nosso convívio social, de nossa participação nas nossas igrejas, 
nas orações em família. Mas, não destruiu a nossa fé e a nossa confiança. 
Sentimos Deus muito perto de nós, sentimos a presença de Nossa Senhora 
lado a lado conosco; não nos sentimos sós.

Em 2020 confeccionamos a novena para o mês de maio; enviamos a 
cada Diocese para o uso, online nas Paroquias, Comunidades e onde 
fosse possível. Graças a Deus e aos meios da tecnologia conseguimos 
chegar até as famílias e grupos.

Este ano de 2021, devido a alguns limites da equipe de preparação da 
novena não foi possível a produção do mesmo. Mas fizemos uma adaptação 
da novena passada e temos a maior honra e alegria de colocar a disposição 
de nossas Dioceses, Paróquias e Comunidades, onde a celebração de maio, 
como mês dedicado à Nossa Senhora é celebrado com tanto amor e ternura. 
Podem ser usados da forma que for possível.

Celebremos juntos em nossas casas e em nossas famílias a alegria de 
sermos filhos de Nossa Senhora,  contando com sua presença animadora e 
protetora em nossa vida. Rezem também por nós.

Pe. Francisco Alves Magalhães
Secretário Executivo da CNBB - Regional NE1
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Prezado(a) Animador(a)
O mês de maio é especial para fazermos a nossa 

homenagem a Nossa Senhora. 
Cada Agente de Pastoral, Paróquia ou Comunidade pode 

celebrar esse mês organizando, preparando e realizando em cada 
dia, encontros no seu Grupo, Pastoral, Organismo ou Movimento, para 
juntos rezarmos o Terço e refletirmos sobre Nossa Senhora, nossa mãe 
admirável. 
Este subsídio contém uma reflexão para cada dia do mês de maio, o 
Evangelho do dia, Ofício de Nossa Senhora, Ladainhas, Oração do Terço 
e cantos para bem celebrarmos a devoção a Nossa Senhora.
Cada Agente de Pastoral é um/a missionário/a, apóstolo incansável que 
prepara e anima os grupos. Procure não trabalhar sozinho/a. Convide 
outras pessoas e partilhe as responsabilidades: preparo dos materiais; 
organização do espaço; acolhida animada; leituras e orações. Aqui 
animamos a todos/as a utilizarem a Bíblia, fonte da Palavra de Deus.   
Veja como fazer para que todos tenham em mãos o seu livrinho para 
melhor participação do grupo.
Ao final do mês, faça uma avaliação considerando o que foi bom e o que 
precisa melhorar e envie para: Patrícia Amorim Rua Felino Barroso, 405 - 
Bairro de Fátima 60050-130 - Fortaleza - Ceará / contato@cnbbne1.org.br/
campanhas@cnbbne1.org.br

Antecipamos nossos sinceros agradecimentos.
Um abraço fraterno

Equipe Regional
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Dia 1 
 

São José Operário. Dia do Trabalho

Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1- Pág. 38 ou  Cântico de Maria 
- Pág.53)

2. Recordação da Vida: Em comunhão com todos os trabalhadores 
e trabalhadoras do nosso país, recordemos as diversas situações 
de trabalho hoje.

3. Hino: (Trabalhadores - Pág.55)

4. Salmo: (Cantar ou rezar Salmo 23 - Pág. 40)

5. Leitura Bíblica: Evangelho: Jo, 6,52-59 (ou do dia)
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a 
comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes 
a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 
mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu 
sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue 
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo 
pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que 
desceu do céu; não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem 
comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em 
Cafarnaum.  Palavra da salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).
 
6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) por todos os sem trabalho de nossa 
comunidade, cidade e país, pelos que sofrem trabalho escravo e semi-escravo. 
(Inicia-se o terço - Pág. 41)

7. Compromisso: No texto bíblico Jesus apresenta a si mesmo como alimento. É o 
compromisso dele com a vida concreta das pessoas que o leva a esse dom radical: a 
oferta de sua carne e sangue. Como nós e nossa comunidade podemos no seguimento 
de Jesus nos comprometer com a defesa da vida que Jesus veio trazer ao mundo?

8. Rezemos a Ladainha dos Empobrecidos: (Pág.46)
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9. Oração: Abençoa, Senhor, nosso trabalho, nossa união e nossa solidariedade! Ajuda-
nos a crescer cada vez mais neste caminho. Fortalece tudo o que ajuda a construir teu 
Reino entre nós! Confirma, Senhor, o trabalho de nossas mãos, por Cristo Senhor. Amém.

10. A Bênção de Deus:
O Deus do povo trabalhador seja nossa força e nossa união, agora e para sempre. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)

Dia 2
Chegada- silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 2 - Pág. 38 ou canto Imaculada 
- Pág: 52)

2. Recordação da Vida: Lembrar fatos onde Nossa Senhora tem 
sido força em nossas vidas e na vida da comunidade.

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 2 - Pág. 39 ou A escolhida - Pág. 52)

4. Salmo: (Cantar ou rezar 8 - Pág. 40)

5. Leitura Bíblica: Evangelho: Jo 6,60-69   (ou do dia)
Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: “Dura é essa palavra. 
Quem pode suportá-la?” Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam 
se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: “Isso os escandaliza? Que 
acontecerá se vocês virem o Filho do homem subir para onde estava antes? O 
Espírito dá vida; a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que 
eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem”. 
Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E 
prosseguiu: “É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a 
não ser que isto lhe seja dado pelo Pai”. Daquela hora em diante, muitos dos 
seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 
Doze: “Vocês também não querem ir?” Simão Pedro lhe respondeu: “Senhor, 
para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos 
que és o Santo de Deus”. Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).
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6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) pelas pessoas que tomaram a 
decisão radical do seguimento de Jesus, assim como fez Maria e muitos mártires de 
nossa história.(Inicia-se o terço - Pág. 41)

7. Compromisso: No Evangelho de hoje o escândalo que as palavras de Jesus 
produziram coloca a multidão e os discípulos diante do desafio: assumir o compromisso 
proposto, ou recuar. O que devemos fazer pra continuarmos firmes na fé e fiéis ao 
Projeto de Deus defendendo a vida em todas as suas dimensões?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora - (Pág 44.)

9. Oração:
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

10. A Bênção de Deus: O Deus da paciência e a Mãe da Consolação nos faça viver 
unidos no mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre.  Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora  (Pág. 53)

Dia 3 
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 3 - Pág. 39)

2. Recordação da Vida: Recordar os sinais da ressurreição presentes 
em nosso meio e quem são os Falsos e Bons Pastores atualmente?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 3 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 112 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho do dia: Jo 10,1-10  (ou do dia)
Naquele tempo, disse Jesus: ‘Em verdade, em verdade vos digo,quem não entra no 
redil das ovelhas pela porta,mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante.Quem entra 
pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre,e as ovelhas escutam a sua 
voz;ele chama as ovelhas pelo nomee as conduz para fora. E, depois de fazer sair 
todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem,porque conhecem 
a sua voz. Mas não seguem um estranho,antes fogem dele,porque não conhecem a 
voz dos estranhos.’ Jesus contou-lhes esta parábola,mas eles não entenderam o que 
ele queria dizer. Então Jesus continuou: ‘Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a 
porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, 
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mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo; 
entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós Senhor.

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) Rezemos ao Cristo, Senhor, que 
ressuscitou da morte e agora intercede por nós (Inicia-se o terço - Pág. 41)

7. Compromisso: O sentido da missão e obra de Jesus é a vida plena da humanidade, 
e é para isso que ele forma em torno de si uma comunidade de pessoas que ouvem sua 
voz, têm certeza de que ele age como pastor que dá a própria vida, e se comprometem 
com seu projeto. Em nossa comunidade, estamos nos comprometendo com Jesus, com 
a Doutrina Social da Igreja? Como estamos dando testemunho do seguimento a Jesus?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (pág.44)

9. Oração: 
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o 
teu amor paterno. Façam-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

10. A bênção de Deus: O Deus de Amor, que fez o céu e a terra nos abençoe agora e 
para sempre.  Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53) 

Dia 4
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos todos bem-vindos neste ano dedicado 
a Vida, como anuncia a Campanha da Fraternidade 2020 – 
Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso. Celebramos Santa 
Dulce dos Pobres, a primeira Santa brasileira. Uma Samaritana 
compromissada com a Vida.

2. Recordação da Vida: Lembremos de todas as pessoas 
caídas a beira do caminho. O que estamos fazendo? Sentimos 
compaixão e cuidamos ou viramos o rosto?  
 
3. Hino: (Cantar ou rezar Nº 18 - Pág. 56 )
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4.  Salmo: Cantar ou rezar: (Nº 8 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho do dia: Jo 10,1-10 (ou do dia)
Naquele tempo, disse Jesus: ‘Em verdade, em verdade vos digo,quem não entra no 
redil das ovelhas pela porta,mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante.Quem entra 
pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre,e as ovelhas escutam a sua 
voz;ele chama as ovelhas pelo nomee as conduz para fora. E, depois de fazer sair 
todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem,porque conhecem 
a sua voz. Mas não seguem um estranho,antes fogem dele,porque não conhecem a 
voz dos estranhos.’ Jesus contou-lhes esta parábola,mas eles não entenderam o que 
ele queria dizer. Então Jesus continuou:
‘Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que 
vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu 
sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem. 
O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.Eu vim para que tenham vida e a tenham 
em abundância. Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) pedindo a nosso Senhor e a Santa 
Dulce dos Pobres que nos ensinem o verdadeiro espírito samaritano e que tenhamos 
gestos concretos de compaixão com os excluídos da sociedade. (Pág. 41)

7. Rezemos a Ladainha dos Empobrecidos: (pág 46.)

8. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a 
bênção de Deus:
Todos: Santa Dulce dos Pobres inspirai em nós compromisso com a defesa e promoção 
da vida! O Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe-nos hoje e sempre. 
Amém
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Dia 5    
        
Chegada - silêncio - oração pessoal 

1. Acolhida: Nossas boas vindas a todos os que vieram rezar 
e lembrar que Maria veio até nós pedir oração, penitência e 
conversão e fazer a vontade de Deus no dia a dia da vida.
Cantemos: A treze de maio...  

2. Saudação a Nossa Senhora de Fátima
Ó Virgem de Fátima, que do céu sois nossa guia, fazei com que 
rezemos diariamente o terço em família.  Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, ensinai-nos a viver como filhos amados 
de Deus, e a fazermos a renovação da vida cristã, com uma fé 
amadurecida e testemunho de fraternidade. Todos: Ave Maria ....
Ó Virgem de Fátima, queremos convosco aprender a fazer a revisão das nossas faltas, 
para partilhar o pão da Palavra de Deus e o Pão da Eucaristia.Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917) 
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima:
As aparições de Nossa Senhora, em Fátima, tiveram logo imensa repercussão em todo 
o mundo católico. No princípio, os três pastorzinhos tiveram dificuldades para serem 
acreditados. Mas a Virgem de Fátima quebrou todas as desconfianças, concedendo 
inúmeras graças aos fiéis. Com o milagre do sol, na última aparição, a treze de outubro, 
Maria convenceu multidões a acreditarem na sua presença e na verdade de suas 
mensagens. Setenta mil pessoas estavam presentes na última aparição. Nos anos 
seguintes, inúmeros peregrinos acorreram sucessivamente ao lugar das aparições, 
onde se elevou um grande Santuário em honra de Nossa Senhora de Fátima. A devoção 
a Nossa Senhora de Fátima se espalhou rapidamente por todo o mundo católico, 
provocando em toda parte uma renovação da vida cristã. Esta foi a finalidade das 
aparições de Fátima: a renovação da vida cristã, a oração do Rosário, o desagravo aos 
corações de Maria e seu Filho Jesus Cristo, tão ofendidos pela humanidade, o retorno 
à vida sacramental. Nossa Senhora de Fátima veio mostrar a necessidade urgente da 
oração, da penitência e da conversão para que as pessoas não se afastem de Deus. 
Hoje, a Igreja faz com que as mensagens de Nossa Senhora de Fátima permaneçam 
pela vida toda, para que orientem a vida do cristão no seguimento de Jesus: aquele que 
sua mãe amou tanto e testemunhou a obediência: “Fazei tudo o que Ele vos disser” 
(Jo, 2,5). Maria é a Mãe amorosa de todos os que seguem seu Filho, principalmente os 
pobres, os sofredores e os excluídos.
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4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) pela nossa Igreja, pedindo a 
Nossa Senhora para que o Papa Francisco, bispos, sacerdotes e consagrados deem 
testemunho de vida cristã e da oração diária do Terço. (Pág. 41) 

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág 44)

6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a 
bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima vossa bênção vos pedimos para que rezemos o Terço em 
família e que através dele procuremos conhecer a vida da Sagrada Família. Ensinemos 
a rezar o Terço a quem ainda não sabe e para que a oração faça parte da nossa vida 
diária. Desçam sobre nós as bênçãos de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém
Cantemos (escolher)

Dia 6
Chegada - silêncio - oração pessoal 

1. Acolhida: Somos todos(as) bem vindos(as) para aprendermos 
a lição que Nossa Senhora veio nos ensinar: rezarmos pela 
conversão dos pecadores, fazermos penitência e ensinarmos a 
todos que o melhor caminho de conversão é a oração diária.
Cantemos: A treze de maio... (Pág. 51)  

2.  Saudação a Nossa Senhora de Fátima
Ó Virgem de Fátima,neste mês a vós dedicado, ensinai-nos a persistência na oração 
diária do Terço em família. Todos: Ave Maria...  
Ó Virgem de Fátima, fortificai a nossa fé, evitando toda descrença, e afastamento de 
Deus.  Todos: Ave Maria ...
Ó Virgem de Fátima, fazei com que tenhamos paciência para ensinar a todos, a oração 
do Terço.  Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917)
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima:
Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora escolhe três crianças simples, pobres, 
cuidadoras de rebanhos para serem as propagadoras de suas mensagens: Lúcia, 
Jacinta e Francisco.  Nossa Senhora, com seus apelos, suas mensagens para aquelas 
crianças, as levou ao caminho da santidade. Lúcia viu outras aparições de Maria, além 
das seis  que aconteceram nos meses de maio a outubro de 1917. Ela foi instrumento 
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nas mãos de Nossa Senhora, para propagar pelo mundo a devoção ao seu Imaculado 
Coração. Jacinta e Francisco ficaram maravilhados com a beleza de Maria e pediram 
para ir logo para o céu. Maria prometeu que os levaria em breve mas pediu que eles 
dedicassem seus poucos anos de existência para salvar os pobres pecadores. As duas 
crianças abraçaram generosamente o caminho da oração e da penitência, realizando 
ásperos sacrifícios. Morreram no meio de dores atrozes e praticamente abandonados 
em hospitais públicos de Lisboa. A escolha de Maria foi ao encontro do plano de Deus, 
voltado para cuidar das pessoas simples e humildes, para realizar sua obra salvífica. 
O próprio Filho de Deus, quando se fez homem, assumiu a condição de pobreza. 
Na sua paixão e morte mostrou sua humanidade e divindade. Em toda a história 
da Igreja, foram os simples, os humildes, os despojados, os que viveram e vivem o 
grande mandamento do amor, que realizaram e continuam a grande missão, como 
discípulos(as) missionários(as).

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Luminosos), pedindo a Nossa Senhora que 
saibamos fazer a catequese com as crianças, sobre o valor dos mistérios do Terço, 
meditando a vida da Sagrada Família. (Pág. 41)

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág.44)

6. Bênção final: Sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima vossa bênção vos pedimos para que saibamos ensinar às 
crianças a rezarem o Terço, a amarem seu Imaculado Coração e a importância da oração 
diária. O Senhor que é Pai,  Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Amém
Cantemos: (escolher)

Dia 7
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos muito bem vindos(as) para rezarmos o 
terço e reconhecermos o Coração Imaculado de Maria como 
refúgio para o nosso coração e colo de mãe amorosa que 
nos aconchega nas horas difíceis do sofrimento e da dor.
Cantemos: A treze de maio... (Pág. 51)    

2.  Saudação a Nossa Senhora de Fátima
Ó Virgem de Fátima,ensinai-nos a verdadeira devoção ao seu Imaculado Coração. 
Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, fazei de nós vossos filhos, os propagadores da devoção ao vosso 
Imaculado Coração.  Todos: Ave Maria...
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Ó Virgem de Fátima, queremos seguir Jesus, sendo vossos verdadeiros discípulos, 
reconhecendo Jesus como o verdadeiro Mestre de ontem, de hoje e de sempre. 
Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917)
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima:
Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora pediu insistentemente às crianças 
que rezassem o terço todos os dias, para a conversão dos pecadores e para 
afastar os efeitos maléficos da guerra, como a destruição da humanidade. E repetia 
em cada aparição: rezem, rezem muito. Ela ensinou uma oração aos pastorzinhos, 
para repetirem muitas vezes, especialmente, quando fizessem algum sacrifício: “Ó 
Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores e em reparação pelos 
pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria”. O amor é a base e 
o sentido da reparação, um amor gratuito oferecido por nós, como pecadores 
que necessitamos de uma vida de oração e darmos testemunho do nosso amor 
a Jesus Cristo. O Coração Imaculado de Maria é a expressão maior de todos os 
seus sentimentos, afetos, e, sobretudo de sua caridade para com Deus, para com 
seu Filho e para com toda a humanidade que lhe foi confiada, por Jesus, ao 
pé da cruz.  

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos), por todos os que têm o Coração 
Imaculado de Maria, como inspiração para chegar ao coração de seu Filho, Jesus Cristo.
Pág. 41)

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág.44)

6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima sua bênção vos pedimos para que saibamos rezar o Terço 
todos os dias, amarmos seu coração imaculado para sabermos enfrentar as lutas da 
vida. O Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe-nos, guarde-nos e nos 
conduza à vida eterna. Amém.
Cantemos (escolher)
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Dia 8
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos bem vindos.  Hoje vamos lembrar que Nossa 
Senhora veio a Fátima nos ensinar a fé e a esperança, pedindo 
para nela acreditarmos pois seu coração de mãe, ama a todos 
indistintamente, sem predileção.
Cantemos: A treze de maio...  (Pág. 51)    

2.  Saudação a Nossa Senhora de Fátima:
Ó Virgem de Fátima, dai- nos força e coragem para vivermos a fé 
e a esperança como discípulos de Jesus, a serviço do Evangelho. 
Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, ensinai-nos a prática da penitência e a abraçar a cruz cotidiana, 
em união com a cruz de Cristo e sua ressurreição.  Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, abençoai o Papa Francisco, todos os bispos, sacerdotes e pessoas 
consagradas ao Senhor, para que sejam testemunhas vivas da fraternidade. 
Todos: Ave Maria ....
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917) 
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima:
Nossa Senhora de Fátima, além da oração, pediu aos pastorzinhos que abraçassem a 
penitência, pela conversão dos pecadores. As crianças corresponderam generosamente 
aos apelos de Maria: “Quando Lúcia comunicava a Nossa Senhora os pedidos dos fiéis, 
Maria respondia: “façam penitência, convertam-se e eu atenderei os seus pedidos”. 
Nossa Senhora disse várias vezes que era necessário fazer penitência e rezar para que 
todos os pecadores tivessem a salvação. Hoje, vivemos em uma sociedade em que 
prevalecem valores que contrariam o Plano de Deus: o prazer, o poder e o ter. Uma 
sociedade indiferente, individualista, tecnologista que faz o homem perder a beleza do 
diálogo e do convívio humano.

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos), pedindo pelo Laicato da nossa terra 
para que tenha muita fé e esperança como filhos amados de Nossa Senhora. (Pág. 41)    

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora - (Pág. 44)

6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima sua bênção e proteção vos pedimos, para que através da 
oração diária do Terço desça sobre nós a fé e esperança para as nossas famílias. E que 
Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe-nos, guarde-nos e nos conduza à vida 
eterna. Amém. Cantemos: (escolher)



13 Maio 2021

Dia 9 
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos bem vindos para celebrarmos Nossa Senhora 
de Fátima. Ela que veio nos ensinar que a fé e a confiança são 
virtudes capazes de abrandar o coração de seu Filho Jesus e nos 
ensina a amá-lo no respeito e valorização de todos os irmãos. 
Cantemos: A treze de maio...(Pág. 51)           

2. Saudação a Nossa Senhora de Fátima:
Ó Virgem de Fátima,trazei paz a todos nós, vossos filhos e filhas 
e ensinai-nos a rezar pedindo a Deus conforto para todas as 
pessoas que sofrem. Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, neste mundo da cultura da indiferença, ensinai-nos a propagar pelo 
mundo a devoção ao vosso Coração Imaculado e testemunhar o Cristo ressuscitado. 
Todos: Ave Maria ....
Ó Virgem de Fátima, queremos seguir Jesus, o missionário por excelência. Ensinai-nos 
a rezar o Rosário para desagravar o vosso coração. Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917) 
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima:
Nas aparições em Fátima, Nossa Senhora fez notar que a humanidade estava cada vez 
mais esquecendo a fé e a confiança em Deus, perdendo o sentido da fraternidade. Ela 
passava mensagens de esperança e sempre lembrava que a oração era necessária 
para mantermos viva a nossa intimidade com Deus e testemunhar o amor para com 
os irmãos. “É preciso que as pessoas peçam perdão a Deus e aos seus irmãos. Não 
ofendam os irmãos, porque estão ofendendo a Deus”. Na terceira aparição, a 13 de 
julho, Nossa Senhora de Fátima mostrou qual era a mais terrível consequência pelos 
pecados cometidos: ter a ausência de Deus. Quando São João Paulo II esteve no 
Santuário em Fátima, mostrou a importância das mensagens de Nossa Senhora, por 
ocasião das aparições: “O conteúdo do apelo de Nossa Senhora de Fátima está tão 
profundamente radicado no Evangelho e em toda a Tradição que a Igreja se sente 
interpelada por essas mensagens”. 

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) pedindo a Nossa Senhora fé e 
confiança para os discípulos de Jesus Cristo. (Pág. 41)    

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora (Pág.44)
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6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a 
bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima vossa bênção vos pedimos para trazer fé e confiança a 
vossos filhos. Pedimos também pelos pecadores e para que aprendam a rezar o Terço 
em família. O Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe-nos, guarde-nos e nos 
conduza à vida eterna. Amém.
Cantemos: (escolher)

Dia 10 
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos bem vindos para celebrarmos Nossa 
Senhora de Fátima. Ela veio nos ensinar que em Deus está toda 
a certeza e que depositando nossa confiança em seu coração 
imaculado, por Ela chegaremos a Jesus.
Cantemos: A treze de maio... (Pág. 51)    

2. Saudação a Nossa Senhora de Fátima:
Ó Virgem de Fátima, trazei paz a todos nós,e ensinai-nos a rezar diariamente o Terço. 
Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, ensinai-nos a propagar e testemunhar no mundo o vosso Coração 
Imaculado e o de Jesus Cristo, vosso Filho amado.  Todos: Ave Maria 
Ó Virgem de Fátima, queremos seguir Jesus, o missionário por excelência. Ensinai-
nos a vos acompanhar na via dolorosa de Jesus para fortificar a nossa fé e termos 
sensibilidade pela dor de cada irmão. Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917) 
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima: 
Maria prometera a Jacinta e a Francisco que logo os levaria para o céu. Lúcia 
manifestou o desejo de ir também, não queria ficar só. Nossa Senhora a consolou, 
dizendo que seu Coração Imaculado seria seu refúgio durante toda a vida. Lúcia iria 
ficar para testemunhar pelo mundo a devoção ao seu Coração Imaculado. Lúcia, em 
suas memórias, deixou escrito o que Maria lhe disse: “Tu ficas aqui mais tempo. Jesus 
quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo 
a devoção ao meu Imaculado Coração”. Na segunda aparição, a 13 de junho, Maria 
mostrou aos pastorzinhos o seu Coração cercado de espinhos, ultrajado pelos pecados 
da humanidade. Na terceira aparição, a 13 de julho, Nossa Senhora pediu que sempre 
participássemos dos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Na aparição de 
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10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora revelou a Lúcia: “Olha minha filha, o meu 
coração sofre muito com a ingratidão da humanidade. Reze sempre o rosário para 
desagravar o meu coração e para que eu esteja juntamente como meu Filho Jesus 
Cristo, presente na hora da volta à casa do Pai. 

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) pedindo a Nossa Senhora por todas as 
pessoas, especialmente os nossos leigos e leigas que estão sofrendo nos dias de hoje. 
(Pág. 41)    

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)    

6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a 
bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima vossa bênção vos pedimos para trazer esperança aos que 
sofrem, conforto aos que precisam de apoio e bênçãos para cada um dos vossos filhos. 
O Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe-nos, guarde-nos e nos conduza 
à vida eterna. Amém.
Cantemos: (escolher)

Dia 11 

Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos todos bem vindos para celebrarmos Nossa 
Senhora de Fátima. Ela, como mãe sabe o que é bom para cada 
um de nós e como abrandarmos o coração do seu Filho. Ela 
que veio nos ensinar a contemplarmos os Mistérios da salvação e assim agradarmos a 
Deus pois a oração é fonte de graças, de amor e libertação. 
Cantemos: A treze de maio...    

2. Saudação a Nossa Senhora de Fátima:
Ó Virgem de Fátima, trazei paz à nossa alma e ensinai-nos a rezar diariamente o Terço. 
Todos: Ave Maria... Ó Virgem de Fátima, ensinai-nos a propagar pelo mundo a devoção 
ao vosso Coração Imaculado. Todos: Ave Maria ..
Ó Virgem de Fátima, queremos seguir Jesus, o missionário por excelência. Ensinai-nos 
a acompanhar Jesus e Maria na via dolorosa para fortificar a nossa esperança. 
Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917) 
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)
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3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima:
Na última aparição, a treze de outubro, Nossa Senhora de Fátima mostrou aos três 
pastorzinhos vários quadros reveladores das devoções que Ela gostaria de intensificar 
no povo cristão.  Enquanto a multidão de setenta mil pessoas via o sol rodopiar pelo céu, 
as crianças viam coisas surpreendentes: os quinze mistérios do Rosário: os gozosos, 
os dolorosos e os gloriosos; a Sagrada Família que abençoou a multidão, traçando três 
vezes o sinal da cruz; Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor no caminho do Calvário; 
Nossa Senhora do Carmo, coroada Rainha do céu e da terra, com o Menino Jesus no 
colo. Na verdade, Nossa Senhora, nesse tempo de tantas contradições, quer o Terço 
meditado; através dos Mistérios da redenção nossa fé será revigorada. Apresentando a 
Sagrada Família, Ela quer ver revigorada a fé nos lares. A visão de Nossa Senhora das 
Dores e de Jesus a caminho do Calvário, nos fala que acompanhar Jesus e Maria na via 
dolorosa, fortifica a nossa esperança. Maria é a nossa protetora, especialmente quando 
usamos com fé os sinais de sua proteção como a medalha milagrosa e o escapulário. 

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) hoje pedindo a Nossa Senhora pela 
vida de milhares de crianças que vivem em situação de pobreza em nosso Estado. 
(Pág. 41)     

5. Cantemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)

6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima vossa bênção vos pedimos por todas as crianças para que 
tenham vida digna e abundante junto a suas famílias. O Senhor, que é Pai, Filho e 
Espírito Santo, abençoe-nos, guarde-nos e nos conduza à vida eterna. Amém.
Cantemos: (a escolher)

Dia 12
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Acolhida: Somos todos bem vindos para homenagearmos Nossa 
Senhora de Fátima. Queremos hoje pedir, com fervor, que ela nos 
ensine a seguir seu Filho Jesus e vivermos o seu Evangelho de amor.
Cantemos: A treze de maio...  (Pág. 51) 

2. Saudação a Nossa Senhora de Fátima:
Ó Virgem de Fátima, trazei paz à nossa alma e ensinai-nos a seguir o Evangelho do seu 
Filho Jesus. Todos: Ave Maria...
Ó Virgem de Fátima, ensinai-nos a viver a prática dos Sacramentos que são os maiores 
instrumentos de santificação. Todos: Ave Maria ....
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Ó Virgem de Fátima, queremos seguir Jesus. Ensinai-nos a buscarmos os bens eternos. 
Todos: Ave Maria...
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam. (O anjo aos pastorzinhos em 1917) 
Cantemos saudando Nossa Senhora: (escolher)

3. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora de Fátima veio reforçar a idéia de eternidade e de salvação. Veio dizer 
aos homens que existem valores maiores que os pobres bens desta terra. Toda a 
mensagem de Fátima está voltada exclusivamente para despertar na humanidade a 
consciência evangélica, isto é, Deus quer a nossa felicidade num reino eterno, onde 
Ele manifestará o seu poder e a sua glória. Nossa Senhora de Fátima veio dizer que 
a solução de todos os problemas está na salvação da alma. Veio alertar que o maior 
inimigo do homem é o pecado, porque impede a salvação. Ela veio nos apresentar os 
meios necessários para buscarmos os bens eternos. A devoção a Nossa Senhora nos 
leva à prática dos Sacramentos que são os maiores instrumentos de santificação.

4. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) para que possamos redescobrir o 
verdadeiro rosto de Nossa Sra. de Fátima e ser, exemplo dela, capaz de gerar no 
mundo a salvação, pela misericórdia, justiça, partilha e pelo respeito à vida.  (Pág. 41)

5. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora:  (Pág. 44)

6. Bênção final: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a bênção de Deus:
Todos: Virgem de Fátima vossa bênção vos pedimos, para que Jesus, seu Filho amado 
nos ensine a seguirmos o Evangelho transformando a vida de todos.O Senhor, que é Pai, 
Filho e Espírito Santo, abençoe-nos, guarde-nos e nos conduza à vida eterna. Amém.
Cantemos (escolher)

Dia 13
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: A vivência cristã tem dois aspectos 
inseparáveis: permanecer em Jesus e comprometer-se 
amorosamente com os irmãos e irmãs. Recordemos os sinais do 
amor de Deus em nossas vidas e na vida de nossa comunidade.

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: 23 – Pág.40)
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5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 15,1-8  (ou o do dia)
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos:’Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é 
o agricultor.Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta;e todo ramo que dá fruto,ele 
o limpa, para que dê mais fruto ainda.Vós já estais limpos por causa da palavra que 
eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.Como o ramo não pode 
dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis 
dar fruto, se não permanecerdes em mim.Eu sou a videira e vós os ramos.Aquele que 
permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto; porque sem mim nada podeis 
fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais 
ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e 
minhas palavras permanecerem em vós, pedí o que quiser e vós será dado. Nisto 
meu Pai é glorificado: que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da 
Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor.  

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Luminosos) para que nossa comunidade 
permaneça fiel no seguimento de Jesus Cristo assumindo seu batismo de maneira a 
ser reflexo de Deus na vida das pessoas, em especial na vida dos mais empobrecidos 
por esse sistema que mata a vida (Inicia-se o terço).  (Pág. 41)

7. Compromisso: A imagem da videira com os ramos cuidada pelo agricultor comunica 
o fundamento básico da fé cristã no mundo: comunhão com Jesus e entre os irmãos. 
Que cuidados devemos ter com nossa comunidades para que ela seja referência de 
uma comunidade de Fé que segue a Jesus Cristo na mesma medida que defende a 
vida de todas as pessoas?

6. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora:  (Pág. 44)
Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu amor 
paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova, como testemunhas do teu Reino. Por 
Cristo, Nosso Senhor. Amém

8. A bênção de Deus: O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, com 
um só coração e uma só alma, agora e sempre.
Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora  (Pág. 53)
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Dia 14
Chegada - silêncio - oração pessoal 

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Que alegrias estamos vivenciando 
nesses dias de novena?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pag.39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: 23 – Pag. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 15, 9-11 (ou o do dia)
Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se 
guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu 
guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para 
que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor.
 
Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6.Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) para todas as pessoas que amam 
e permanecem no amor de Cristo. Que o amor possa estar presente nos lares das 
famílias com dores e sofrimentos.  (Pág. 41)

7. Compromisso: A nossa comunidade tem conseguido perceber as alegrias e dores 
de nosso povo? Como podemos ser reflexo de Deus na vida das pessoas que sofrem?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora:  (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

9. A bênção de Deus: O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, com 
um só coração e uma só alma, agora e sempre.
Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora  (Pág. 53)
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Dia 15
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos todo o amor de Cristo por 
seus filhos e por nossos filhos em nossas famílias. Como estamos 
cuidando de nossos filhos? 

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº23 – Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 15,12-17 (ou do dia)
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém 
tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, 
se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que 
faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de 
meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei 
para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes 
ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos 
outros. Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6.Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) por todos aqueles, que no mundo, 
estão separados de seus filhos, pelos diversos motivos que os afastam. Rezemos aos 
pais encarcerados, para que seus filhos possam reconstituir laços desfeitos. (Pág. 41) 

7. Compromisso: O amor entre os irmãos é necessário inclusive para que a comunidade 
possa enfrentar as hostilidades que vem de fora. O sistema dominante da sociedade e 
seus promotores não podem aceitar o testemunho da comunidade servidora de Jesus. 
O que precisamos fazer para nos tornamos fortes no seguimento de Jesus, sendo 
expressão radical da fidelidade ao Evangelho?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu 
amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

9. A bênção de Deus: O Deus da paciência e da consolação seja força em nossos 
sofrimentos, agora e sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)
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Dia 16
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 2 - Pág. 39)

2. Recordação da vida: (Lembrar fatos da vida de Nossa Senhora 
que nos fortalece na luta diária pela fidelidade ao Projeto de Deus)

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 2 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 8 - Pág. 40)

5.Leitura bíblica: Evangelho - Jo 15,18-21 (ou do dia)
Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fôsseis do mundo, o 
mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu 
vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que 
eu vos disse: ‘O servo não é maior que seu senhor’. Se me perseguiram a mim, também 
perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo 
isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que 
me enviou. Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6.Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) por todos os que fazem educação 
em nosso País, para que não desistam dessa missão tão difícil com os problemas 
que temos em todo o Brasil. (Pág. 41)

7. Compromisso: A presença do Espírito de Deus na vida da comunidade não 
acontece apenas para consolação e conforto. É por meio dele que a comunidade terá 
o entendimento a respeito do mundo e das realidades de pecado e morte que existem 
neles. E o mais importante: ele ajudará a comunidade a assumir a tarefa de ser profeta, 
denunciando as situações indo até as raízes delas para desmascará-las. Como nossa 
comunidade está vivenciando o profetismo? Tem denunciado os sinais de morte e 
anunciado os sinais de esperança dando testemunho de Jesus Cristo nosso Salvador?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

9. A bênção de Deus: O Deus de Amor, que fez o céu e a terra nos abençoe agora e 
para sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



22 Maio 2021

Dia 17
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 3 - 39)

2. Recordação da vida: Lembrar fatos da vida de Nossa Senhora em 
que ela nos ajuda a guardar e vivenciar os mandamentos de Deus?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 3 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar:Nº 112 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 14,15-21 (ou do dia)
Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 
outro Defensor, para que permaneça sempre convosco: o Espírito da Verdade, que o 
mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, 
porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. 
Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, 
porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em 
mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa,esse me ama.
Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 
Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor.

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) pelas pessoas que se encontram 
hospitalizadas ou que estão acamadas em casa, em tratamento sério para recuperação 
da sua saúde. (Pág. 41)

7. Compromisso: Que compromissos devemos assumir para que não nos afastemos 
de Jesus? Como nosso seguimento a Jesus deve se tornar serviço na vida dos irmãos 
que sofrem?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

9. A bênção de Deus: Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe admirável e 
de todas as horas, nos abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



23 Maio 2021

Dia 18
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos os momentos de provações e 
como Nossa Senhora tem sido mãe e conforto para nossas dores...

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pag. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº23 – Pag. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 15,26 - 16,4a (ou do dia)
Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, 
que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, 
porque estais comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé 
não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que 
vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram 
o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando 
chegar a hora. Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) pelas pessoas que tiveram sua fé 
abalada, para que consigam encontrar Jesus no meio de nós e crer na ressurreição. 
(Pág. 41) 

7. Compromisso: O que devemos fazer para fortalecer nossa fé e não cair na 
tentação de assumir o dinheiro, o consumismo, a indiferença como parte de nossa fé, 
atrapalhando o seguimento a Jesus Cristo?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

9. A bênção de Deus: O Deus da paciência e Mãe da Consolação nos faça viver unidos 
no mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre. 
Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



24 Maio 2021

Dia 19
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos os momentos em que fomos 
injustiçados e que o exemplo de nossa Senhora nos deu força para 
seguir e superar a situação de injustiça. 

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág.39) 

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pág.40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 16,5-11 (ou do dia)
Agora, parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: ‘Para onde 
vais?’ Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, 
eu vos digo a verdade: É bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até vós 
o Defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao 
mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: o pecado, porque não 
acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me 
vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da 
Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios  Gloriosos) pelas pessoas que cometeram delito 
e têm processo na justiça. Que Nossa Senhora passe na frente e ajude na solução de 
cada problema. (Pág. 41)

7. Compromisso: O Papa Francisco nos diz: É vital que hoje a Igreja saia para anunciar 
o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem 
repugnâncias e sem medo”. Como estamos assumindo e defendendo a dignidade da pessoa 
humana no cárcere? Temos refletido sobre as situações de injustiças que levam a maioria 
das pessoas pobres e negras ao cárcere? Podemos fazer algo para mudar essa realidade?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

8. A bênção de Deus: O Deus de Amor, que fez o céu e a terra nos abençoe agora e 
para sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



25 Maio 2021

Dia 20
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos o que nossa comunidade 
tem anunciado. Nosso anuncio tem sido presença de Deus na vida 
das pessoas? 

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pág.40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 16,12-15 (ou do dia)
Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. 
Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele 
não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos 
anunciará. Ele me glorificará,porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o 
que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu. 
Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor.
 
Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6.Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Luminosos) por todas as pessoas idosas, para 
que Nossa Senhora seja a sua força e as proteja até o fim da sua vida. (Pág. 41)

7. Compromisso: Que boas notícias temos dado aos pobres? Aos idosos e idosas de 
nossa comunidade? Temos sido sinais de esperança?

8. Rezemos a Ladainha do empobrecidos: (Pág. 46)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

9. A bênção de Deus: Deus, fonte de toda graça, que nos chamou a comunhão por 
Jesus Cristo, nos fortaleça em nossas provações e nos faça firmes na fé, agora e 
para sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



26 Maio 2021

Dia 21
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos as situações de desafios 
e dificuldades que temos passado e como a Fé em Jesus e em 
Nossa Senhora tem nos fortalecido para enfrentá-las.

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pág. 40)
5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 16,16-20 (ou do dia)
Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo.’ 
Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: ‘O que significa o que ele nos está 
dizendo: ‘Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo’, 
e: ‘Eu vou para junto do Pai’?’ Diziam, pois: ‘O que significa este pouco tempo? Não 
entendemos o que ele quer dizer.’ Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo; 
então disse-lhes: ‘Estais discutindo entre vós porque eu disse: `Pouco tempo e já não me 
vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis’? Em verdade, em verdade vos digo: Vós 
chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa 
tristeza se transformará em alegria. Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) pelos jovens negros, das periferias, vítimas 
de preconceito e assassinados, vítimas de uma sociedade que vivencia o racismo. (Pág. 41)

7. Compromisso: Que sinais de esperança temos anunciado em nossas comunidades? 
Estamos consolando nosso povo? Na comunidade acompanhamos as famílias que são 
vitimas de violência?

8. Rezemos a Ladainha dos Empobrecidos: (Pág. 46)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

9. A bênção de Deus: Que o compromisso com a Vida seja também Dom, e que 
possamos construir novas relações de justiça e solidariedade com todos os jovens 
negros e das periferias em nosso Ceará. Assim, Deus fonte de Vida, nos abençoe e dê 
força e coragem. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



27 Maio 2021

Dia 22
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 1 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos as situações de violência 
sofridas pelas famílias em nossas comunidades, e rezemos para que 
encontremos na justiça restaurativa pistas para superar essa realidade.

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pag. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº23 – Pag.40)
5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 16,20-23a (ou do dia)
Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, 
mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em 
alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora; 
mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa 
da alegria de uma criança ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, 
mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos 
poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra 
da Salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) pela vida desde a fecundação e pelas 
milhares de mulheres mortas, vítimas de todas as formas de violência, muitas vezes, 
cometidas por seus esposos, companheiros. (Pág. 41) 

7. Compromisso: Que sinais de esperança temos anunciado em nossas comunidades? 
Estamos consolando nosso povo? Na comunidade acompanhamos as famílias que 
são vitimas de violência? Apoiamos a mulheres da comunidade que sofrem violência 
doméstica?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 46)
Todos:Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu 
amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

9. A bênção de Deus: O Deus da paciência e Mãe da Consolação nos faça viver unidos 
no mesmo pensar e no memo sentir, agora e para sempre. 
Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



28 Maio 2021

Dia 23 
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 2 – pág 38)

2. Recordação da vida: Lembrar os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais responsáveis por produzir 
alimentos para saciar nossa fome. 

3. Hino: (Cantar ou rezar:Nº 2 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar:Nº 8 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 16,23b-28 (ou do dia)
Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele 
vo-la dará.Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis; para que a vossa 
alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em 
que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia 
pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai 
vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí 
do Pai e vim ao mundo; e novamente parto do mundo e vou para o Pai.’  Palavra da 
Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor.  

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço(Mistérios Gloriosos) por todos os/as agricultores/as 
familiares e camponeses que são responsáveis por 70% dos alimentos consumido em 
nossas mesas. Para que sempre tenham condições de produzir e se alimentar com 
alimentos saudáveis. (Pág. 41) 

7. Compromisso: Quando o campo não planta a cidade não janta. Já paramos para 
refletir a importância da agricultura familiar para nosso Pais, Estado, Município? 
Valorizamos e apoiamos a nossos agricultores e agricultoras? Que compromisso 
assumimos com essa categoria tão importante e muitas vezes invisibilizada?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 41) 
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

9. A bênção de Deus: O Deus de Amor, que fez o céu e a terra nos abençoe agora e 
para sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



29 Maio 2021

Dia 24
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 3 –pág  39)

2. Recordação da vida: Qual a importância do batismo para a 
comunidade de fé? Como estamos vivendo nosso batismo? Como 
estão as famílias que buscam o batismo em nossa comunidade?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 3 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar:Nº 112 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Mt 28,16-20 (ou do dia)
Os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. 
Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então 
Jesus aproximou-se e falou: ‘Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. 
Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei! Eis que 
eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo’.  Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) por todas as pessoas batizadas, para 
que possam dar seguimento ao compromisso de Cristão assumido no batismo. (Pág. 41)

7. Compromisso: No batismo assumimos a mesma missão de Jesus: ser profeta, 
sacerdote e rei? Como nossa comunidade tem assumido a missão de Jesus? Estamos 
dando testemunho de Jesus Ressuscitado ou meramente transmitimos nossas 
doutrinas e regras? Como estamos sendo uma Igreja em saída, sinal do Reino de Deus 
ainda nessa terra?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu 
amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino. 
Por Cristo, Nosso Senhor.

9. A bênção de Deus: Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe admirável e 
de todas as horas, nos abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



30 Maio 2021

Dia 25
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: Cantar ou rezar: Nº 1 ou - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Recordemos sobre as Pastorais Sociais 
(Pastoral da Saúde, da Criança, da Sobriedade, da Terra, Pescadores, 
Educação, Carcerária, AIDS, da Pessoa Idosa, Migrantes, Comunidades 
de Base, Cáritas e etc.) e sua contribuição para a construção de uma 
sociedade justa e fraterna de acordo com a vontade de Deus.

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pág.40)

5.Leitura bíblica: Evangelho - Jo 16,29-33 (ou do dia)
Os discípulos disseram a Jesus: ‘Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. 
Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue.Por 
isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem 
a hora - e já chegou - em que vos dispersareis, cada um para seu lado,me deixareis 
só. Mas eu não estou só; o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais 
paz em mim. No mundo, tereis tribulações. Mas, tende coragem! Eu  venci o mundo!’. 
Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor.

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) pelas pastorais sociais, comunidades 
eclesiais de base, e organismos da Igreja Católica que trabalham para promover a 
dignidade de todas as pessoas para que tenham coragem de lutar como cidadãos e 
sujeitos de direitos. (Pág. 41)

7. Compromisso: Sabemos o que é e quem são as pastorais sociais que existem em 
nossa Igreja? Estamos apoiando o seu trabalho?  O que devemos fazer para apoiar e 
fortalecer a ação pastoral social em nossa comunidade?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

9. A bênção de Deus: O Deus da paciência e Mãe da Consolação nos faça viver unidos 
no mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)



31 Maio 2021

Dia 26
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: Hoje celebramos o nascimento de Santa 
Dulce dos Pobres no ano de 1914 - ano em que ocorreu 
a I Guerra Mundial – como exemplo de vida doada aos 
pobres e necessitados, enfrentando de forma serena as 
injustiças e desigualdades sociais de seu tempo. 

2. Recordação da vida: Recordemos os fatos da vida de Santa Dulce dos Pobres e 
como eles nos fortalecem na fidelidade ao seguimento de Jesus.

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pag. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº23 – Pag. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 17,1-11a (ou do dia)
Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: ‘Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, 
para que o teu Filho te glorifique a ti, e, porque lhe deste poder sobre todo homem, 
ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: 
que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, 
Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para 
fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti 
antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste 
do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua 
palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as 
palavras que tu me deste,e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente 
que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo 
pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é 
teu e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, 
mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti’. Palavra da 
Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) pelas pessoas que são 
voluntárias em trabalhos sociais nas regiões mais empobrecidas em nosso 
Estado. Que Nossa Senhora lhes dê determinação e coragem para que não 
desistam. (Pág. 41)
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7. Compromisso: Como estamos organizando nosso tempo? Destinamos nosso 
tempo para algum trabalho voluntário na comunidade? A exemplo de Santa Dulce dos 
Pobres, que compromissos assumimos para a construção de um mundo melhor a partir 
de nossa comunidade?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

9. A bênção de Deus: O Deus de Amor, que fez o ceu e a terra nos abençoe agora e 
para sempre.  Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora

Dia 27
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: Cantar ou rezar: Nº 1 ou - Pág.38)

2. Recordação da vida: Em 2006 o tema da Campanha da 
Fraternidade foi: “Fraternidade e Pessoas com Deficiência, 
Levanta-te, vem para o meio (Mc 3,3)”, como estamos acolhendo 
as pessoas com deficiência em nossa comunidade? 

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pág.40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 17,11b-19 (ou do dia)
Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que 
eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os 
em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não 
ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti, e 
digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria 
plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são 
do mundo,como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os 
guardes do Maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na 
verdade; a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os 
enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados 
na verdade’. Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 
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Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Luminosos) por todas as pessoas que nasceram 
com problema de audição. Que Nossa Senhora ajude a fazê-las compreender a 
mensagem do Evangelho e apesar da vida com deficiência percebam a grandeza do 
amor de Deus. (Pág. 41)

7. Compromisso: Como tratamos as pessoas com deficiência em nossa comunidade? 
Elas são acolhidas ou são excluídas? Que compromissos assumimos para acolhê-los 
como filhos e filhas de Deus? 

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

9. A bênção de Deus: O Deus do universo abençoe a nós e a todas as criaturas, com 
a sua paz, agora e para sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)

Dia 28
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: Cantar ou rezar: Nº 1 ou - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Como estamos enxergando nossa 
comunidade? Conseguimos perceber as coisas boas e ruins 
que existem? Como nos organizar para pensar estratégias de 
superação das coisas que não estão de acordo com a vontade 
de Deus?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pag.40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 17,20-26 (ou do dia)
Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em 
mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, 
e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-
lhes glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um: eu neles e tu 
em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu 
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me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que 
estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu 
me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te 
conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes 
fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me 
amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles’.  Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6.Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos) por todas as pessoas com deficiência 
visual e que Nossa Senhora faça com que elas percebam a beleza da mensagem do 
Evangelho. (Pág. 41)

7. Compromisso: A união existente entre o Pai e o Filho deve ser modelo que inspira 
a solidariedade entre os irmãos e irmãs na comunidade, no presente e no futuro. 
Essa união é que dá credibilidade e força para superar as armadilhas que virão. Que 
compromissos assumimos para fortalecer nossa união comunitária em defesa da vida 
seguindo os ensinamentos de Jesus? 

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu 
amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém

9. A bênção de Deus: O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, com 
um só coração e uma só alma, agora e sempre. Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora

Dia 29 
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: Cantar ou rezar: Nº 1 ou - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Como percebemos 
a situação das estradas e ruas de nossa 
comunidade? Elas são transitáveis? 
As pessoas com deficiência estão seguras para 
se locomoverem por elas?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 1 – Pag. 39)  
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4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 23 – Pag.40)

5.Leitura bíblica: Evangelho - Jo 21,15-19 (ou do dia)
Depois de comerem, perguntou a Simão Pedro:’Simão, filho de João, tu me amas 
mais do que estes?’ Pedro respondeu: ’Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo’. Jesus 
disse: ‘Apascenta os meus cordeiros’. E disse de novo a Pedro: ’Simão, filho de João, 
tu me amas?’ Pedro disse: ‘Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo’. Jesus disse-lhe: 
‘Apascenta as minhas ovelhas’. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: ’Simão, filho 
de João, tu me amas? ’Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o 
amava. Respondeu: ‘Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo’. Jesus disse-lhe: 
‘Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, 
tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho,estenderás as mãos e outro 
te cingiráe te levará para onde não queres ir. ’Jesus disse isso, significando com que 
morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: ‘Segue-me’. Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) por todas as pessoas que têm 
deficiência na locomoção. Que Nossa Senhora, como mãe admirável, ajude para que 
sejam fortes na divulgação do Evangelho. (Pág. 41)

7. Compromisso: Nossa comunidade está estruturada de forma que pessoas 
cadeirantes possam participar dos momentos de celebração e formação? Que 
compromissos assumimos para tornar nossa comunidade mais acolhedora as pessoas 
com deficiência?  

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44) 
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós 
o teu amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu 
Reino. Por Cristo, Nosso Senhor.

9. A bênção de Deus: O Deus da paciência e da consolação seja força em nossos 
sofrimentos, agora e sempre.
Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)
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Dia 30
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 2 - Pág. 38)

2. Recordação da vida: Como está a situação da 
saúde em nossa comunidade? O posto de saúde tem 
atendimento médico e odontológico? 

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 2 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar: Nº 8 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 21,20-25 (ou do dia)
Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que 
se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: ‘Senhor, quem é que 
te vai entregar?’ Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: ‘Senhor, o que 
vai ser deste?’ Jesus respondeu:’Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o 
que te importa isso?Tu segue-me!’ Então, correu entre os discípulos a notícia de que 
aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: ‘Se 
eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?’ Este é o discípulo que 
dá testemunho dessas coisas e que as escreveu; e sabemos que o seu testemunho é 
verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas,penso 
que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gloriosos) por todas as pessoas que aguardam 
acesso aos serviços públicos de saúde. Que possamos ter um serviço público de saúde 
gratuito e de qualidade capaz de responder as necessidades da população. (Pág. 41)

7. Compromisso: A campanha da Fraternidade de 2019 tratou do tema: Fraternidade 
e politicas públicas, serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27). Nossa vocação 
cristã também é cidadã e com isso nosso compromisso em propor políticas públicas de 
saúde qualidade que atendam a população. Que compromisso devemos assumir em 
defesa da saúde pública e gratuita?  

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)



37 Maio 2021

Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu 
amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

9. A bênção de Deus: O Deus de Amor, que fez o ceu e a terra nos abençoe agora e 
para sempre.  Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág. 53)

Dia 31
Chegada - silêncio - oração pessoal

1. Abertura: (Cantar ou rezar: Nº 3 –pág 39) 

2. Recordação da vida: Recordemos as diversas graças que Deus 
tem nos dado em nossa vida e na vida de nossa comunidade?

3. Hino: (Cantar ou rezar: Nº 3 - Pág. 39)

4. Salmo: (Cantar ou rezar:Nº 112 - Pág. 40)

5. Leitura bíblica: Evangelho - Jo 20,19-23 (ou do dia)
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos 
judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,Jesus entrou e pondo-se 
no meio deles, disse: ‘A paz esteja convosco’. Depois destas palavras, mostrou-lhes 
as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, 
Jesus disse: ‘A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio’.E 
depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: ‘Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles 
lhes serão retidos’. Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor. 

Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir sobre o sentido do 
texto bíblico para vida e caminhada da comunidade).

6. Preces: Rezemos o Terço (Mistérios Gozosos) por nossa comunidade para que ela 
se fortaleça na fé e na esperança e seja sinal do amor de Deus nesse mundo dando 
testemunho de Jesus Cristo Ressuscitado. (Pág. 41)

7. Compromisso: Estamos concluindo o mês que celebramos Nossa Senhora. 
Após esses trinta dias de encontro e partilha com as famílias de nossa comunidade, 
que compromissos assumimos? Quais os aprendizados que percebemos? Como 
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continuar fortalecendo nossa missão de cristão e cristãs junto as famílias de 
nossas comunidades?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora: (Pág. 44)
Todos: Ó Deus, criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós o teu 
amor paterno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino. 
Por Cristo, Nosso Senhor.

9. A bênção de Deus: O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, com 
um só coração e uma só alma, agora e sempre.
Todos: Amém
Cantemos a Consagração a Nossa Senhora (Pág.53)

ANEXOS
Ofício Divino das Comunidades

l - ABERTURA
1. (Cantar ou rezar) (Semana)
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca, sempre o teu louvor! (bis)
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus! (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Com a Mãe do Senhor, a nossa louvação. (bis)

2. (Cantar ou rezar)(Sábado)
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós firme para sempre (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
- Para ti, Senhor, toda noite é dia. (bis)
Tua ressurreição é luz que nos recria! (bis)
- És a luz do mundo, esplendor do Pai! (bis) 
Cristo, pastor e guia, em nossos passos, vai!(bis)
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- Gloria ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à trindade santa, glória ao Deus bendito(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo, é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)

3. Verdadeiramente ressurgiu Jesus (bis) (Domingo)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!(bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Cristo é a nossa Páscoa, a Deus louvação(bis)
- Ao cair da tarde, ele apareceu, (bis)
A paz e muita alegria trouxe para os seus! (bis)

ll - HINO (Cantar ou rezar)

1. Cristo ressuscitou, Aleluia!  Venceu a morte com amor! (bis) Semana
- Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós,
Para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão, a caminho do Pai.
- Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz,
Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai.

2. Com Maria em Deus exultemos (Sábado)
- Com Maria em Deus exultemos/ Neste canto de amor-louvação. 
Escolhido d’entre os pequenos/ Mãe-profeta da libertação. (bis)
És a imagem da “nova cidade”,/ Sem domínio dos grandes ou nobres,  
O teu canto nos mostra a verdade/ Que teu Deus é do lado dos pobres. (bis)
Maria de Deus, Maria da gente, / Maria da singeleza da flor! 
Vem caminhar, vem com teu povo/ De quem provaste a dor!
- És o grito do irmão bóia-fria/ Nesta América empobrecida, 
Espoliada com vil valentia/ Do direito ao chão de sua vida. (bis)
És Maria de nossos caminhos, / Solidária de tantas Marias 
Coroadas de sangue e espinhos/ Pela exploração noite e dia. (bis)
- És a força da nossa esperança,/ Ó Maria da fraternidade./
No cansaço de nossas andanças/ Guia os passos da real liberdade! (bis)
Com as flores e o pão partilhados, Preparamos a Mesa da História.
Da opressão, afinal, libertados,/ Cantaremos contigo vitória. (bis)

3. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!  É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia!Imolado 
por nós, aleluia, aleluia! É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia! (Domingo)
- O Cristo, Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. 
Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente!
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- O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. 
No Espírito Santo unida esteja, a família de Deus, que é a Igreja!
- O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu sangue da morte nos livrou. 
Incólumes o mar atravessamos e à Terra prometida caminhamos!

III - SALMO (Cantar ou rezar)

1.Salmo: 23  
Vós sois meu Pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis
- Em verdes pastagens, me leva a repousar. Em fontes tranquilas, as forças recobrar.
- Por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar. De todos os perigos, meu Deus, vem me livrar.
- Meu Deus junto a mim, o mal não temerei, seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei.
- Me preparais a mesa perante o opressor, me perfumais a fronte, minha taça 
transbordou.
- Felicidade e amor, sem fim me seguirão, um dia em vossa casa, meus dias passarão.

2. Salmo 8 (sábado)
- Teu nome é, Senhor, maravilhoso, por todo o universo conhecido; O céu manifesta a 
tua glória com teu resplendor, é revestido.
- Até por crianças pequeninas, perfeito louvor te é cantado; é força que barra o inimigo, 
reduz ao silêncio o adversário.
- Olhando este céu que modelaste, a lua e as estrelas a conter; que é, ó Senhor, o ser 
humano pra tanto cuidado merecer?
- A um Deus semelhante o fizeste, coroado de glória e de valor; de ti recebeu poder e 
força de tudo vencer e ser senhor.
- Dos bois, das ovelhas nos currais, das feras que vivem pelas matas; dos peixes do 
mar, dos passarinhos, de tudo o que corta o ar e as águas.
- A ti seja dada toda a glória, Deus, fonte de vida e verdade, amor maternal que rege a 
história,vem, fica pra sempre ao nosso lado. 

3. Salmo 112 (Domingo) 
-Louvai, ó servos do Senhor, louvai, / Ao nome santo do Senhor, cantai.
Agora e sempre seja celebrado, / Desde o nascer ao por do sol louvado.
-Sobre as nações domina nosso Deus, / E sua glória vai além dos céus;
Ninguem igual a Deus que das alturas, / Se inclina para olhar as criaturas.
- Do chão levanta o fraco e desgraçado, / E da miséria tira o rejeitado;
Com a nobreza iguala os excluídos, / Torna a estéril mãe de muitos filhos!
- Louvado seja Deus, o Criador! / Louvado seja o Libertador!
Louvado, o Espírito que é só ternura / E de amor preenche as criaturas.
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IV - ORAÇÕES MARIANAS

Rezemos o terço com devoção
- Pelo Sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus, Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

- Creio em Deus Pai todo poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus seu único 
Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus 
Pai, todo poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém

- Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém.

-Em nome do Pai que nos criou - Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa 
Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém
Em nome do Filho que nos remiu - Ave Maria...
Em nome do Espírito Santo que nos santifica - Ave Maria...

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém

- Enunciação do Mistério (ver conforme o dia)
Pai Nosso... Dez Ave Maria... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Após o Glória, antes de contemplar o mistério seguinte, todos rezam:      
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu 
e socorrei principalmente as que mais precisarem. 

Contempla o mistério seguinte.
Ao final do 5ºMistério: Infinitas graças vos damos, soberana Rainha pelos benefícios 
que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para 
sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar vos 
saudamos com uma Salve Rainha:

Salve Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós 
bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste 
vale de lágrima eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós 
volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó 
clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém .
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Contemplemos os mistérios gloriosos: (Domingo e Quarta feira)

1º Mistério: Contemplamos a ressurreição de Jesus, nosso Senhor.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia(bis) 
Na ressurreição de Jesus, que alegria: a morte vencida - Jesus é a vida (bis)
Pai Nosso... Dez Ave Maria... Glória... 
Todos: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas 
para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai 
sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor .agora e na 
hora de nossa morte, amém. 

2º Mistério: Contemplamos a ascensão de Jesus ao céu.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
E na ascensão de Jesus redentor, continua conosco o Deus Salvador (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

3º Mistério: Contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e 
os Apóstolos.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Com a descida do Espírito Santo: em línguas de fogo espalha encanto (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

4º Mistério:Contemplamos a assunção de Nossa Senhor ao céu.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia(bis)  
E na assunção de Maria ao céu, completa é a alegria dos Filhos de Deus (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

5º Mistério:Contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e 
da terra. 
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Receba a coroa ó Mãe de Jesus: na terra e no Céu seja a nossa luz (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

Contemplemos os mistérios Gozosos: (Segunda e Sábado)

1º Mistério: Contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Ave Maria - doce saudação. Que ternura encerra, que consolação! (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

2º Mistério:Contemplamos a visita à sua prima Isabel.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis)
Maria visita Santa Isabel. Que grande alegria e graça de Deus! (bis) 
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...
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3º Mistério:Contemplamos o nascimento de Jesus na gruta de Belém.  
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Nasceu em Belém Jesus Salvador. O verbo divino veio por amor! (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

4º Mistério:Contemplamos a apresentação de Jesus no Templo.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Levado ao templo o Menino Jesus, Maria e José caminham na luz. (bis) 
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

5º Mistério:Contemplamos Jesus perdido e encontrado no Templo entre os 
doutores.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
A perda e o encontro do Filho de Deus: aflição e alegria - tudo aconteceu. (bis) 
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

Contemplemos os mistérios Dolorosos: (Terça e Sexta feira )

1º Mistério: Contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
É grande a agonia de Nosso Senhor, fazendo a vontade que o Pai ordenou. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

2º Mistério: Contemplamos Jesus açoitado por ordem de Pilatos.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Na flagelação nossas dores tomou. Tomou sobre si os pecados e a dor. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

3º Mistério: Contemplamos Jesus coroado de espinhos.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Coroação de espinhos Jesus recebeu e todos zombavam do Rei dos Judeus. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

4º Mistério: Contemplamos Jesus carregando a cruz até o monte Calvário.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Jesus ao Calvário - caminho de dor. Que grande expressão do amor do Senhor. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

5º Mistério:Contemplamos a crucificação e a morte de Jesus na cruz.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis)
A morte na cruz de Jesus Salvador: vontade do pai que Jesus abraçou. (bis)

Contemplemos os mistérios luminosos: (Quinta feira )

1º Mistério: Contemplamos Jesus batizado por João Batista no rio Jordão.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis)
O santo Batismo do Filho de Deus. A graça divina que Deus Pai nos deu. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...
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2º Mistério: Contemplamos Jesus nas Bodas de Caná, quando a pedido de sua 
mãe, transforma água em vinho.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
No primeiro sinal, nas bodas de cana, com Maria façamos o que Ele ordenar. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

3º Mistério:Contemplamos Jesus anunciando o Reino de Deus e convidando à 
conversão.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Jesus anuncia o Reino de Deus: completou-se o tempo, é o tempo de Deus. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

4º Mistério: Contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
Um grande sinal de transfiguração. Seu rosto brilhou como um grande clarão (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

5º Mistério: Contemplamos a Santa Ceia na qual Jesus institui a Eucaristia.
- Bendito Rosário da Virgem Maria, caminho seguro que à glória nos guia (bis) 
É a instituição da Eucaristia: é pão partilhado pra nós todo dia. (bis)
Pai Nosso ...Dez Ave Maria... Glória... Todos: Ó meu Jesus...

V - LADAINHAS

Ladainha de Nossa Senhora

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das virgens, rogai por nós.
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
Mãe da divina graça, rogai por nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós.
Mãe imaculada, rogai por nós.
Mãe intacta, rogai por nós.
Mãe amável, rogai por nós.
Mãe admirável, rogai por nós.
Mãe do bom conselho, rogai por nós.
Mãe do Criador, rogai por nós.
Mãe do Salvador, rogai por nós.
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Mãe da Igreja, rogai por nós
Virgem prudentíssima, rogai por nós.
Virgem venerável, rogai por nós.
Virgem louvável, rogai por nós.
Virgem poderosa, rogai por nós.
Virgem benigna, rogai por nós.
Virgem fiel, rogai por nós.
Espelho de justiça, rogai por nós.
Sede de sabedoria, rogai por nós.
Causa de nossa alegria, rogai por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífico, rogai por nós.
Vaso insígne de devoção, rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós.
Torre de Davi, rogai por nós.
Torre de marfim, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Rosa de ouro, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por nós.
Porta do céu, rogai por nós.
Saúde dos enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.
Rainha dos Anjos, rogai por nós.
Rainha dos Patriarcas, rogai por nós.
Rainha dos Profetas, rogai por nós.
Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.
Rainha dos Mártires, rogai por nós.
Rainha dos Confessores, rogai por nós.
Rainha das Virgens, rogai por nós.
Rainha de todos os Santos, rogai por nós.
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.
Rainha assunta ao céu, rogai por nós.
Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós.
Rainha da paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo



46 Maio 2021

Ladainha dos Empobrecidos

Ave cheia de graça, ave cheia de amor,
Salve ó mãe de jesus. a ti nosso canto e nosso louvor

Mãe do criador - rogai
Mãe do Salvador - rogai
Do libertador, rogai por nós
Mãe dos oprimidos - rogai
Mãe dos perseguidos - rogai
Dos desvalidos - rogai por nós

Mãe do bóia- fria, rogai
Causa da alegria, rogai
Mãe das mães Maria
Rogai por nós

Mãe dos humilhados, rogai
Dos martirizados, rogai
Marginalizados
Rogai por nós.

Mãe dos despejados, rogai
Dos abandonados rogai
Dos desempregados
Rogai por nós

Mãe dos pecadores
Dos agricultores rogai
Santos e doutores
Rogai por nós

Mãe do céu clemente, rogai
Mãe dos doentes, rogai
Do menor carente
Rogai por nós

Mãe dos operários, rogai
Dos presidiarios rogai
Dos sem salarios
Rogai por nós.
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VI - OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Matinas: Agora lábios meus, dizei e anunciai, os grandes louvores da Virgem Mãe 
de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. 
Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três. 
Agora e sempre, e sem fim. Amém

Hino: Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos Céus, e das virgens, 
Virgem, Estrela da Manhã Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. 
Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus 
vos nomeou, já lá do “ab aeterno” para mãe do Verbo, com a qual criou: Terra, mar e 
céus e vos escolheu quando Adão pecou, por esposa de Deus, Deus vos escolheu e já 
muito antes, em seu Tabernáculo, morada lhe deu. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. 
Toquevosso peito, os clamores meus.

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora 
do mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais; ponde, Senhora, 
em mim os olhos de Vossa piedade, e alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de 
todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa e 
Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da Bem-aventurança, 
por mercê de vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o 
Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém 
Prima: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. 
Glória seja ao Pai ...

Hino: Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. 
Casa dedicada a Deus sempiterno, sempre preservada virgem do pecado. Antes que 
nascida, fostes Virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois Mãe criadora, 
dos mortais viventes. Sois dos santos, porta, dos Anjos Senhora. Sois forte esquadrão 
contra o inimigo, Estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem a criou, Deus no Espírito 
Santo e todas as suas obras, com Ela as ornou. Ouvi Mãe de Deus, minha oração, 
toque vosso peito, os clamores meus.

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus ..
Tércia: Sede em favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória 
seja ao Pai...

Hino: Deus vos salve, Trono, do Grão Salomão, Arca do Concerto, Velo de Gedeão, Íris 
do Céu, clara, Sarça da Visão, Favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser 
mãe sua e de vós nasceu, o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum 
pecado, há em Vós sinal. Vós que habitais lá nessas alturas e tendes vosso trono sobre as 
nuvens puras. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque vosso peito, os clamores meus.

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus ...
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Sexta: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. 
Glória seja ao Pai...

Hino: Deus vos salve, Virgem, da Trindade Templo, alegria dos Anjos, da pureza, 
exemplo, que alegrais os tristes, com vossa clemência, Horto de deleites, Palma de 
paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois de castidade, símbolo real. Cidade do 
Altíssimo, Porta oriental, sois a mesma graça, Virgem singular, qual lírio cheiroso, entre 
espinhas dura, tal sois Vós, Senhora, entre as criaturas. Ouvi, Mãe de Deus, minha 
oração. Toque vosso peito, os clamores meus.
Oração: Santa Maria, Rainha dos céus...

Noa: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. 
Glória seja ao Pai....

Hino: Deus vos salve, Cidade de torre guarnecida, de Davi com armas, bem fortalecida. 
De suma caridade, sempre abrasada, do dragão a força, foi por vós prostrada. Ó mulher 
forte! Ó invicta Judite!  vós que alentastes o sumo Davi. Do Egito o curador, de Raquel 
nasceu, do mundo o Salvador, Maria no-lo deu. Toda é formosa, minha companheira, 
nela não há mácula da culpa primeira. Ouvi Mãe de Deus, minha oração. Toquem vosso 
peito os clamores meus.

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus ...

Vésperas: Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. 
Glória seja ao Pai...
Hino: Deus vos salve, relógio, que andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo 
Encarnado. Para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos Céus para 
as criaturas. Com os raios claros, do Sol da Justiça, resplandece a Virgem, dando ao 
sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira, entre os espinhos. Da serpente, a ira 
vós a quebrantais, com vosso poder. Os cegos errados os alumiais. Fizestes nascer o 
sol tão fecundo, e como com nuvens, cobristes o mundo. Ouvi, Mãe de Deus, minha 
oração, toque vosso peito, os clamores meus.

Oração: Santa Maria, Rainha dos céus...

Completas: Rogai a Deus, vós, Virgem, nos converta e que sua ira se aparte de nós. 
Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor.  Glória 
seja ao Pai....

Hino: Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas 
coroada. Vós, sobre os Anjos sois purificada. De Deus à mão direita estais de ouro 
ornada. Por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo o prazer. 
Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do 
mar, e saúde certa e porta que estais para o céu aberta. É óleo derramado, Virgem, 
vosso nome e os vossos servos, vos hão sempre amados. Ouvi, Mãe de Deus, minha 
oração, toque vosso peito os clamores meus.
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Oração: Santa Maria, Rainha dos céus...
Oferecimento: Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações, porque é nossa 
guia. Vades vós adiante e na agonia Vós nos animeis, ó doce Maria! Amém.

VII - OUTRAS ORAÇÕES MARIANAS 

Angelus: O Anjo do Senhor anunciou a Maria
Todos: E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria....
Eis aqui a serva do Senhor
Todos: Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria...
E o Verbo se fez carne. 
Todos: E habitou entre nós. Ave Maria...
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo

Oremos: Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que 
conhecemos pela mensagem do Anjo a do vosso Filho Jesus Cristo, cheguemos, por 
sua paixão e cruz, à gloria da Ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. (3x)
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém

- Rainha do Céu (Para o tempo pascal, em lugar do Angelus)

Rainha do céu, alegrai-vos
Todos: Pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia
Ressuscitou, como disse, aleluia
Todos: Rogai a Deus por nós, aleluia
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia
Todos: Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.

Oremos: Ó Deus, que pela Ressurreição de vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo 
fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, 
cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo, Nosso Senhor
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. (3x)
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. 
Amém. Aleluia!

- Lembrai-vos
Lembrai-vos ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles 
que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e invocado o vosso 
socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem 
das Virgens, como Mãe, eu recorro; de Vós me valho, e gemendo sob o peso de meus 
pecados me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo 
Encarnado, mas, dignai-vos ouvi-las, propícia e me alcançar o que vos rogo. Amém
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VIII - CELEBRAÇÃO DE COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA

COMENTARIO INICIAL: Coroar Maria mãe de Jesus e nossa mãe é motivo de festa, 
honra, gloria e louvor. Depois de um mês de reflexão em famílias e de fortalecimento da 
nossa fé vamos poder colocar em seus pés toda a nossa vida, transformada em missão.
ENTRADA DA IMAGEM OU UMA PESSOA VESTIDA COMO NOSSA SENHORA.
CANTO:

COMENTARIO: O anjo foi portador da mensagem a Maria, que ela trazia em seu ventre 
o fruto da profecia, o Salvador o Emanoel, Deus conosco.
ENTRADA DOS ANJOS.
CANTO:
 
MISTERIO DO TERÇO: Rezar o terço é um momento sublime de devoção e conexão 
com Maria, que viveu para fazer a vontade do Pai, mas sempre teve presente sua 
missão de esperança, amor e paz. Trazer presente as intenções da comunidade e rezar 
o mistério do terço.
ENTRADA DA COROA.
COMENTARIO: A coroa com que vamos coroar Maria representa para nós a sua luta e 
seu sim a vontade de Deus, assim com Maria queremos ser missionários e missionarias 
dizendo sempre sim ao projeto de vida e vida com dignidade.
CANTO: Junto à teus pés, eis-me Maria; Cheio de fé e alegria (bis). A ti desejo me 
consagrar e com amor te coroar (bis) 
Esta coroa de pouco preço, com minha alma eu te ofereço (bis)

COMENTARIO: Muitos são os motivos, para coroarmos Maria, ela disse sim ao 
chamado de Deus, ela foi fiel ao seu projeto até o fim, por intermédio de Maria, Jesus 
realizou seu primeiro milagre, quando nas bodas de Caná transformou água em vinho e 
Maria como serva de Deus orientou a todos e todas “ Fazei Tudo o que Jesus Mandar”. 
Senhora de Fátima, Mãe Aparecida, Senhora das Graças, do Perpétuo Socorro, de 
Lourdes, da Conceição, Auxiliadora, dos Remédios, do bom Parto, Desatadora dos 
Nós, Senhora do Rosário, Virgem de Guadalupe, Mãe Rainha, Rainha da Paz. São 
diversos os títulos que damos a Maria, mais o que realmente nos importa é que todas 
as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, Mãe nossa e Mãe da Igreja que cuida 
da vida a partir dos empobrecidos/as.
CANTO DA COROAÇÃO:

MOMENTO DE CONSAGRAÇÃO DA COMUNIDADE:
Motivar as pessoas que estão presentes na coroação e a de onde estiver dizer em 
voz alta por quais motivos querem colocar aos pés de Maria como oferta viva da vida 
do povo, a cada intenção colocada dizer juntos/as: Maria mãe de Deus e nossa, guiai 
nossos passos nos caminhos do teu filho Jesus.
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CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA:
Ó, Minha Senhora e também minha mãe 
Eu me ofereço, inteiramente todo a vós.
E em prova da minha devoção.
Eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. 
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. 
Incomparável mãe, guardai me e defendei-me, Como filho e propriedade vossa, Amém.

BENÇÃO FINAL

CANTO FINAL

IX -  CANTOS MARIANOS

1. Ave de Fátima (Autoria: D.R.)
- A treze de maio na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. 
Ave! Ave! Ave! Maria! Ave! Ave! Ave! Maria! 
- A três pastorinhos cercada de luz, visita Maria a Mãe de Jesus.
- A luz lhes parece sinal de trovão e junto, ao rebanho à casa se vão.
- Da agreste Azinheira a Virgem falou e aos três a Senhora serenos tornou.
- Então perguntaram que nome era o seu. A Virgem lhes disse a Mãe ser do céu
- Das mãos lhes pendiam continhas de luz. Assim era o terço da Mãe de Jesus
- A Virgem lhes manda o terço rezar. Assim diz, meus filhos, vos hei de salvar

2. Nossa Senhora da América Latina (Católicas). 
- Maria, mãe do universo, Escuta esta prece e ora por nós. Guia este povo latino. 
Faminto de paz, justiça e união, Que vai peregrino em busca. Do Reino de Deus da 
libertação.
Salve Maria, senhora da América Latina. Tu és nossa mãe, tu és nossa luz, Estrela 
do povo latino.
- Com delicada carícia materna. Acalma nossa tempestade. Ensina que vale esperar, 
Morrer e lutar. Por um mundo mais justo. Devolve-nos a confiança, Horizonte perdido. 
A fé no irmão.
- Em teu regaço de amor, a graça inveja o teu corpo cansado. Mas vejo brilhando em 
teu rosto.
A esperança eterna que o Cristo nos traz. Ensina que a cruz é caminho; Depois do 
calvário, a ressurreição.
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3. A escolhida (Autoria: D.R.)
- Uma entre todas foi a escolhida foste tu Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor, 
Mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo, vem caminhar com teu povo nossa mãe sempre 
serás. (Bis)
- Roga pelos pecadores desta terra roga pelo povo que em Deus espera  Mãe do meu 
Senhor, Mãe do meu Salvador.

4. Imaculada (L.J. Thomas Filho - Frei Fabretti)
- Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus; Imaculada, Maria do 
povo, Mãe dos aflitos que estão junto a cruz.
- Um coração que era SIM para a vida, um coração que era SIM para o irmão um 
coração que era SIM para Deus: Reino de Deus renovando este chão!
- Olhos abertos prá sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos 
estendidas que os tronos renegam, Reino de Deus que renova esta terra!
- Faça-se ó Pai, vossa plena vontade: que os vossos passos se tornem memória do 
Amor fiel que Maria gerou: Reino de Deus atuando na História!

5.  A Padroeira (Sergio Saraceni e Ronaldo Monteiro de Sousa)
- Ó Virgem Santa rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai e livrai-nos do mal e das 
dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé. Crendo na graça divina, esteja como 
estiver.
- Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso. A luz de toda manhã, 
o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora e que o bem 
aconteça, Nossa Senhora.

6. Mãe do Céu Morena (Pe. Zezinho)
Mãe do Céu Morena. Senhora da América Latina. 
De olhar e caridade tão divina. De cor igual à cor de tantas raças
Virgem tão Serena. Senhora destes povos tão sofridos. 
Patrona dos pequenos e oprimidos
Derrama sobre nós as tuas graças. 
Derrama sobre os jovens tua luz. Aos pobres vem mostrar o teu Jesus. 
Ao mundo inteiro traz o teu amor de Mãe. 
Ensina quem tem tudo a partilhar. Ensina quem tem pouco a não cansar. 
E faz o nosso povo caminhar em paz
Derrama a esperança sobre nós. Ensina o povo a não calar a voz. 
Desperta o coração de quem não acordou. 
Ensina que a justiça é condição. De construir um mundo mais irmão. 
E faz o nosso povo, conhecer, Jesus...!
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7. Eu te saúdo Maria. 
Eu te saúdo Maria, Mãe! Mãe do meu Salvador. 
Eu te saúdo Maria, Mãe! Mãe do Libertador!
- Eu te saúdo em cada mulher dessa nossa nação. 
Que acredita na vida e não teme o poder do dragão. Mulheres na história oprimidas 
tamanha discriminação. Levantam a voz e proclamam: É hora de libertação!
- Eu te saúdo na mãe nordestina, Mulher do sertão. Mãe campesina, operária, rosário 
de dor e aflição. Mulheres na história oprimidas, tamanha discriminação. 
Levantam a voz e proclamam: É hora de libertação!
- Eu te saúdo nas mães índias e negras, mulheres de cor. 
Raças que trazem a marca mais triste da mão do opressor. 
Mulheres na história oprimidas tamanha discriminação, Levantam a voz e proclamam: 
É hora de libertação!

8. Cântico de Maria. 
Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade (bis)
- Minh’alma engrandece ao Deus libertador. Se alegra o meu espírito em Deus, meu 
Salvador.
Pois ele se lembrou do seu povo oprimido e fez de sua serva a Mãe dos esquecidos.
- Imenso é seu amor, sem fim sua bondade pra todos que na terra lhe seguem na 
humildade. Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço, espalha os soberbos, destrói 
todos os males.
- Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos com sangue e suor de seu povo 
oprimido.
E farta os famintos, levanta os humilhados, arrasa os opressores, os ricos e os malvados.
- Protege o seu povo com todo o carinho, fiel é seu amor em todo o caminho. Assim é o 
Deus vivo que marcha na história, bem junto do seu povo em busca da vitória.
- Louvemos nosso Pai, Deus da libertação, que acaba com a injustiça, miséria e 
opressão. Louvemos nos irmãos, que lutam com valia, fermentando a história, Brasil, 
o grande dia!

9. Consagração a Nossa Senhora. 
Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em 
prova da minha devoção eu hoje lhe dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, 
meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou desejo que a vós pertença, incomparável 
mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa amém! (bis)

10.  Maria de Nazaré (Pe. Zezinho)
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. 
Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe 
a cantar pra Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus o Filho de Deus. 
Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu.
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Ave Maria, Ave Maria! Ave Maria, Mãe de Jesus!
Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, Mãe pura do meu 
Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho 
de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria 
que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu

11. Salve Maria! 
Tu és estrela virginal de Nazaré. És a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, 
esposa de José
- O anjo Gabriel foi enviado, à vilazinha de Nazaré, para dar um recado lá do céu, 
àquela moça que casara com José.
- Maria ao ver o anjo se espantou e o anjo disse nada temer. Pois ela tem cartaz lá pelo 
céu e o próprio Deus um dia dela irá nascer.
- Maria acha difícil esta mensagem e o anjo afirma que Deus fará. E sua prima Isabel, 
embora velha, vai ter um filho que João se chamará.
- Maria fez-se escrava do Senhor e apresentou-se para a missão. De ser a Imaculada 
Mãe de Deus, contribuindo para nossa salvação

12. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Mãe de Jesus e nossa Mãe!
- Maria é bela, mimosa flor. Flor da esperança, do belo amor.
- Oh! como é doce, Maria amar. Seu lindo nome, pronunciar.
- Maria escuta, de Deus a voz. Se fez exemplo, pra todos nós.
- Fiel, Maria, segue a Jesus. Quem vai por Cristo, anda na luz.
- Maria firme, junto da cruz. Maria alegre, venceu Jesus.
- Mãe dos apóstolos em oração. Do Santo Espírito recebe unção.
- Do céu Rainha, Mãe da Igreja. Seu manto azul, que nos protejas.

13. Nossa Senhora do Caminho
- Pelas estradas da vida nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho Santa Maria vai. 
Ó vem conosco vem caminhar. Santa Maria, vem. (Bis)
- Mesmo que digam os homens tu nada podes mudar.  
Luta por um mundo novo, de unidade e paz.
- Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão. 
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
- Se parecer tua vida inútil caminhar. 
Pensa que abres caminho outros te seguirão.

14. Com minha mãe estarei
- Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria no céu triunfarei. 
No céu, no céu com minha mãe estarei. (bis)
- Com minha Mãe estarei e aos anjos me ajuntando do Onipotente ao mando hosanas 
lhe darei.
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15. Santa Mãe Maria 
Santa Mãe Maria, nessa travessia. Cubra-nos Teu manto cor de anil. 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida. Santa padroeira do Brasil
Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
Mulher peregrina, força feminina. A mais importante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres. Sejam construtoras do Brasil

16. Negra Mariama
Negra Mariama! Negra Mariama chama! (bis)
- Negra Mariama chama para enfeitar/ O andor porta estandarte para ostentar. A imagem 
Aparecida em nossa escravidão. Com o rosto dos pequenos, cor de quem é irmão
- Negra Mariama chama pra cantar. Que Deus uniu os fracos pra se libertar. E derrubou 
dos tronos os latifundiários. Que escravizavam pra se regalar. 
-Negra Mariama chama pra dançar/Saravá esperança até o sol raiar./ No samba está 
presente o sangue derramado./ O grito e o silêncio dos martirizados. 
- -Negra Mariama chama pra lutar/ Em nossos movimentos sem desanimar/ Levanta a 
cabeça dos espoliados/ Nossa companheira chama pra avançar

17. Trabalhadores – Pe. Zezinho
- Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras
E os operários que sujam as mãos
E o limpador de bueiros e as lavadeiras 
E quem se suja de graxa e sabão!
Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador!

- Deus abençoe os banqueiros, e os fazendeiros
E os comerciantes e os industriais
E os ilumine também, pra que não explorem
Nem especulem, nem ganhem demais!

- Deus abençoe os artistas e educadores
E os sonhadores do lado de lá
E os ilumine também, pra que não se esqueçam
Que tem criança do lado de cá!

- Deus abençoe os profetas e os religiosos
Que gostam muito de profetizar
E os ilumine também, pra que não imaginem
Que só seu grupinho é que vai se salvar!

- Deus abençoe as mulheres trabalhadoras
Porque trabalham duas vezes mais
E as abençoe também, pra que não se cansem
Porque sem elas não vai haver paz!
Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador!
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- Deus abençoe os eleitos e os eleitores/
E quem governa este nosso país
E os ilumine também, pra que não se esqueçam do excluído e do mais infeliz! 
Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador!

18. Seu Nome é Jesus Cristo (Pe. André Luna)
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
E grita pela boca dos famintos 
E a gente quando vê passa adiante
Às vezes pra chegar depressa a igreja
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa
E dorme pelas beiras das calçadas
E a gente quando vê aperta o passo 
E diz que ele dormiu embriagado
Entre nós está e não O conhecemos 
Entre nós está e nós O desprezamos. 








